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Ue hijna gelijktijdige onderneming van

het Rusfisch en Engehch Gouvernemens , ter

ontdekking van eene noord*oostelijke of noord*

westelijke doorvaart uit de Aclantifche in de

Stille Zee, de eerste onder het bevel van de

Luitenant o. von kotzebue, wiens Reisver-

haal ^ insgelijks door mij vertaaldj dezer

dagen hij den uitgever van dit werk in het

licht verfchenen is, en de andere onder dat

van den Kapitein der koninglijke Èngelfche

Marine w. e. parry» wiens ver(lag onzere

landgenooten in de volgende bladen aange--

bo'den wordt, maken eene te belangrijke

époque uit in de gefehiedenis der fcheep'

vaart , om niet bij eiken liefhebher der we-

tenfchappen met genoegen en 'erkentenis ont-

yengen te worden»
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En op erkentenis maak ik, als vertaler,

inzonderheid aanfpraak , daar mij in vele

jaren geen drooger , verdrietiger en moeilij-

ker te bearbeiden , en te gelfjk zeer gewigtig

en interesfant , oorfprongUjk is voorgeko-

men, dan parry's Reisverhaal. Dit oor^

fpronglijk was een allereentoonigst , verve-

lendst fcheepsjournaal, in den gewonen lang-

dradigen, jlaapwekkenden flijl, opgevuld met

aanteekeningen van weer en wind, graden

van warmte en koude, lengte en breedte en

de beuzelachtigfte beuzelingen , alles prach-

tig, in een groot kwarto boekdeel, op velin

papier gedrukt, en voor den prijs van

3 :^. 13 fh. en 6 d. te Londen verkrijgbaar,

jilras zag ik , dat , wilde ik dit werk enkel

werktuiglijk Vertalen , hetzelve in het Neder-

duitsch niet alleen ten minsten drie deelen 'als

dit tegenwoordige bejïaan, maar ik bovendien

het grootst gedeelte mijner landgenooten een

werk in handen geven zou , waarmede ik

weinig eer bij hen kon inleggen.

Ik
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ƒ* befloot dus tot de inkorting ^ waardoor

dadelijk het onbetwistbaar belangrijke ge-

concentreerd wierd en het werk eene aange-

name lectuur opleveren zou, inzonderheid

onmiddellijk voor of na die van deszelfs pen-

dantj het Reisverhaal van kotzebub. Ook

van de zes onderfcheiden afbeeldingen van

de fituatiën der fchepen in het ijs , oordeelde

ik eene enkele voldoende ^ om den lezer een

denkbeeld van zoodanig eene bezetting te

geven ^ zonder het werk kostbaarder te

maken dan noodig was»

Een mijner vrienden , een Brit , die met

mijn oordeel^ wegens de vervelende langwij»

ligheid , infiemde , keurde mijne verkorte

overzetting niet alleen goed, maar was

daarmede zoodanig ingeronien, dat hij de-

zelve werkelijk weder in het Engelsch ver-

taalt en te Londen als een Abridgcd Reiacion

zal doen drukken en uitgeven.

Dat zoodanig een arbeid, als de hier

door mij verrigte , niet gemakkelijk is , en

'
' * 4 yeei

i:

i

) 'f:

¥r.

:1'A

i

il



VIII

yeel oplettendheid en oordcel vereischt , be-

hoef ik niet te doen opmerken^ en dus zal

hier of daar een kleine mis/lal ligtelijk bij

deskundigen yerfchoonifjs vinden. j ^ v^

Amsc I Sept. iftftt.
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haven aan het eiland Alelvtlie, — Voorzorgen ter be-

veiliging der fchepen in hun winterkwartier, fil. iio.

VijPdé hoofdstuk.
Voorzorgen ter beveiliging van de fchepen en den voor-

raad , zoo wel als ter handhaving van de goede orde

«

zindelijkheid
, gezondheid en welgemoedheid onder het

fchéépsvolk. -OpriRting van een tooneel en een tJoord-
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daan in fVinterhaven (*). ... BI. 250.

TIEN.

C*) Dezen zijn op den platten grond aanj];etcckcud.
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V A N E E N E

NOORD AVESTELIJKE DOORVAART '

Ü 1 T D E

ATLANTÏSCHE in de STILLE ZEE,
'-^ >

1 K L E t D 1 N G.

H..et Goüvefnement befloten hcbbonde tot lict uit-»

rusten van eene expeditie tar ontdekking van eene

noord-westelijke doorvaart in de Siil/c Zce^ vereerde

de Admiraliteit mg met liet opperbevel, en mijne

aanfteliing op het fchip The Ilecla was gedagteeki'nd

dèn loden Januarij 1819* Ik kwam den soflen te

Londen , en begaf mij den volgenden dag naar Dept-

ford en op mijn fchip. liet tweede voor dezen togi

beftemde fchip was The Griper » waafop de Luite-

atit MATTHEvV LibboN onder tiiij het bevel voorde*

A D.»
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De f/ecia was cene bombardeer - galjoot van

driehonderd vijf en zefemig tonnen, op eene koop-

vaardijwerf in het jaar 1815 te ////// gebouwd, vrij

groot en ruiu) , ii^tgeen Iiaar voor dezon tpfjf. bij*

zonder gefchikt maakte. De Griper was oor-

fprongUjk eene oorlogsbrik van honderd tachtig ton-

nen ; maar het Schecps-collcgie (^Navy BoarJ) liet

het dek zes voeten verhoogen, waardoor het fchlp

zoo veel ruimte bekwam als mogelijk was. Beide

fchepen waren in het midden van December weder

in het dok gebragt geworden , om zorgvuldig geka-

lefaat en van alle fterkte voorzien te vvurden, die

^ 'zij tot zulk eene reis noodig hadden.

De equipaadje beftond uit 94 koppen , namelijk 58

op de Hecla en 36 op den Griper ().

Tot eene aanmoediging der officieren en matro-

zen , tot dezen togt bedemd , verdubbelde de Admi-

raliteit de in den Engelfciien zeedienst gewone fol-

dij. De fchepen waren fpoedig bemand met voor-

treflijke zeelieden, waaronder bijna allen waren die

den vorigen togt hadden medegcdaan, terwijl anderen

met gretigheid deze gelegenheid waarnamen.

T)e wijze om de fchepen te verllerken was hoofd-

zakelijk dezelfde als men in 1.8 18 bij de Ifabella en

Akxander had aangewend. De Admiraliteit liet de

fchepen van alles vporzien • wat de ondervinding op

de

(*) Het oorfpronglyk deelt eene volilajidige tafel mede

van de namen en rnngen van deze 94 perfoonen , dje wij

,

als voor den Hollandfchen lezer van geen belang, over-

ilaan.

J
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ét vroegefe reid als noodzakelijk had doen kennen ^

zoodat mij van dien kant niets te wenfchen overi

bleef.

De optulging der fchepen was die van eene bark,

als de voordecligste in het, ijs en het minste man*

fchappen ter bewerking vereifchende ; hetgeen van
»

geen gering gevvigt was , daar wij met zoo weinig

volk als mogelijk Was- moesten reizen, om met on«

zen voorraad des te verder te ftrddccn. Daarom be-

nam men de //(cla haar topzeil, en de bezaanmast,

de (leng, de gaffel en de kluiver werden verlengd,

«oodat 2ij een' grooten kluiver en een top-gaifelzeil

kreeg t en van achterzeilen genoegzaam evenveel had

als te voren , terwijl men de fokkemast en de grootö

mast liet gelijk men ze vond. Bij deze vcranderinij

konden wij de manfcliappen in drie wachten verdee-

len, eene inrigting die voor de gezondheid van het

fcheepsvolk zeer bevorderlijk is , en tevens dient om
hetzelviB ^jhö eigen fterkte te doen kennen, en zijnö

werkzaartihéid vermeerdert in omflandigheden , die

meer dan ge\ zone krachtinfpanningen vereifchen.

De fchepen werden voor twee jaren van Iccftogt

voorziai ; bovendien kregen wij ook een* ruimeö

voorraad mede van oonrins en GAlklBLËa geprepa«

fcerdc foiip in tinnen busfen * van bürkïtts mout-

en hepcsfentiën , en vele andere in koude klimaten

en op lange reizen zeer nuttige dingen. De anti-

fcorbutie'-*' middelen beflonden in citroenfap ^ (het-

welk op 4e Engelfche fchepen een gedeelte van het

dagelijks txattom uitmaakt) « wijnazijü , zuurkool

,

Ai pe«
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pekel en groenten. Al de voorraad was van de beste

hoedanigheid en beüoten in digte potten, oui deii-

zclven voor fchimmel en ander bederf te bewaren.

Ook werd tot eenc proefneming eene matige hoeveel-

heid van Doctor uollmans fterk geconcentreerden

azijn medegenomen : deze deed ons een' wezenlijken

dienst, daar onze gewone azijn grootendcels door de

llrengc vorst bedorven werd. Om plaats te behou-

den werd flechts weinig befchuit aan boord geno-

men , maar in deszelfs plaats meel, hetwelk zorgvuldig

gedroogd was. . Om tot de dagelijkfche behoefte der

nianfchappen brood te bakken , werd de Hecla een

draagbare oven medegegcven , en zelfs in de ftreng-

fle koude is het ons altijd gelukt fmakelijk en ge-

zond brood te bakken. De fchepen waren geheel

met lleenkolen beballast, en hadden zoo veel brand-

hout in als noodig was om de kisten in het ruim

vast te zetten.

Om onze warmte te vermeerderen en de fneeuw af

te weren, werd er een fcherm gemaakt van dezelfde

ftof als waarmede de vraciitwagens gewoonlijk ge-

dekt worden , hetwelk , op planken liggende , van

de masten over het gclieelc fchip uitgefpannen werd

,

en volkomen aan het oogmerk voldeed.

Er was zorg gedragen voor overvloed van warme

kleeding , en een volkomen winterpak voor , ieder'

man kon ik , des noodig , om niet uitdeelen. On-

der de talrijke voorwerpen van dezen aard, zoo

dienstig tot onze verwarming, behoort ook een

wolfsvel voor lederen officier en matroos , bij de

ge-

i
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wewone deken, die het volk veel warmte in hunne

beiden gaf, alzoo men met het brandhout zuinig

wc^^en moest, en dikwijls de temperatuur 's nachts

rondom de flaapplaatfcn ver onder het vriespunt

biccf.

Daar wij mogelijk met fommige inboorlingen der

landen die wij gingen bezoeken, in gemecnfchap

konden komen, waren de fchcpcn met cene menigte

voorwerpen van gefchenken voorzien om hunne

vriendfchap te winnen, en de hulp van hen te beko-

men, die wij mogten noodig hebben. Kortom, niets

was verzuimd, wat ecnigzins (trekken kon om den

goeden uitflag der onderneming te bevorderen , en

de gezondheid, het gemak en genoegen der gecncn

te bewaren , die daarmede belast waren. Veel ver-

pligting heb ik aan den Commisfiiris cunningham

en zyne onderbeambten in de onderfchciden departe-

menten aan de werf te Deptford^ die mijne wen-

tel icn bij de bezorging van al deze voorwerpen zoo

bereidwillig als fpoedig vervulden ; insgelijks ben ik

ouk veel dank verfchuldigd aan mijn' vriend uenry

OARUKTT, Victualie-agent in deze haven, die ons

gedurende onze uitrusting gastvrij bij zich huisvestte.

Inmiddels er dus zorg gedragen werd dat er niets

ontbreken zou wat den goeden uitflag der onderne-

ming in derzelver voornaam oogmerk verzekeren kon ,

werd de bevordering van aardrijkskunde en zeevaart,

zoo wel als het algemeen belang der wetenfehappcn

,

geenszins als van minder belang aangemerkt. Tc

dien einde werd ieder fchip cene menigte kostbare

A 3 in.
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tf INLEIDING.
Jiiftrumcntcn (*) medegegeven, en de Artlllcric-Ka-

piiein SAiUNE, door de KoningUjke Maatfchappij aan*

bevolen, werd als fterrckiindigc aan boord van do

JJicla geplaatst.

Voor ons \'ertrek van Dcptford kregen de fchepcn

nog een bezoek van Lord MELvaLE , Voorzitter

der

^) Namelijk aan boord van

'Jhe He(la.

% Ascronomirclie klokken

,

met Handnans.

II Chronometer?,

] Doorgnr.i:smeter,

I Draagbaar obfervatoriunj,

l Rf'peceercirkel.

j Peilkomp.is.

l hl „nëctkrachtmeter, vol-

gens Kapc. KATERS ver-

betering,

I Variatie doorgnngsmeter,

I Inclinacorium.

4 Zelfregistrerende thermo'

meters van sixb , met

yzeren kokers om aan hec

dieplood vasc te maken,

« Eicctrometers met ket-

tiQg9q.

The Gn'per.

4 Clironometers.

I Peilkompas, bëlioorcnde

aan henry browne,

4 Azimuthkompasfen , vol*

gens Kapt. katers ver-

betering.

1 Dieptemeter» uitgevon-»

den door Doctor wou»

LASTON.

Q. Bergbarometers,

s Zeebaroineters,

2 Hoogtemeters , volgeni

Kapt. KATERS uitvinding,

I Tlicodoliet.

3 Hoekmeters.

I Cii keivorm. voortrekk^rt

3 Kunstmatige horizonten.

1 Hydrometer,

I Waterfles, volgens mai^-

CETs uitvinding,

10 Tliermometers.

Wijders alle leekengereedfchappen , liDïilen, pasfert,

9RS. (Qt bet teekenen v«q kaarten.

^

X.
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der Admiraliteit , zoo wel als van eenige andere

Commislarisfen en den Controlkur van het Scheeps-

collegie , die hunne tevredenheid betuigden over de

wijze , waarop hunne bevelen aangaande de uitrusting

van deze expeditie vervuld waren. Den sdcn Mei

verfcheen ik voor de Admiraliteit, om van hunne

Lordfchappen de laatfte inftniciicn ie ontvangen.

Bij onze terugkomst in Engeland, in het begin

van November 1820, werden alle journalen, kaar-

ten en teckeningen , betrekkelijk tot deze expeditie ,

aan de Commisfarislen der Admiraliteit gezonden

,

en het behaagde hunne Lordfchappen dezelven mij

dadelijk weder te doen behandigen, ten einde een

ofHcieel verhaal op te (lellen en op hun gezag in het

licht te geven.

Het volgend verhaal van de verrigtingcn der expe-

ditie is voornamelijk getrokken uit het journaal, door

mij zelven aan boord van de Ilecla gehouden,

waarfn ik altijd binnen de vierentwintig uren het

voorgevallene opfchreef. In fommige gevallen echter

heb ik mij ook bediend van de dagboeken en berig-

tcn van andere officieren, doch dan heb ik hen al-

tijd erkentelijk genoemd , en hunne woorden van de

mijnen onderfcheiden.

De teekeningen, door de Luitenants bbechey en

HOPPNER vervaardigd , werden dadelijk bij de aan»

koiiTst der Ichepen op den T teems, in handen van

bekwame graveurs gegeven, en enkel de belangrijk-

ften ter verfiering van dit werk uitgekozen. Men
moet uogtans bekennen , dat de Poollanden weinig

A 4 op-
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opleveren dat de teckenkunst met voordeel kan af-

beelden, en de gelegenheden waren op de laatfte

reis niet menigvuldig, uit hoofde van den langen tijd,

dien wij op cene zelfde plaats moesten blijven. We-

gens de verdienste der teckcnin;ji;cn van de IJccrcn

BEECMKY on HoppNKU, ben ik geen bevoegd reg-

ier dan voor zoo ver de naauwkciirigheid en juist-

heid der voorwerpen betreft.

De kaarten , in dit werk voorkoincnJe, zijn ge-

graveerd , naar de onder mijn oiimiddelijk op/,igt aan

boord van de Ilecla, door den Cadet lüshnan

vervaardigde teekeningcn. De origineele kaarten van

dezen bekwamen jongen man zijn , benevens ccno

lijst van al hetgeen waarvan hij zich bij dcrzclver

gamenlteüing bediend heeft , nedergelegd in liet hy-

drograpliisch bureau der Admiraliteit. Daar wij wis-

ten dat wij ons van de plaats af, waar onze ont-

dekkingen begonnen , namelijk de ingang van de Lan»

caUcr-Jond ^ niet meer op onze kompasfen konden

verlaten, werd dadelijk bclloten de magnetifche be-

palingen geheel te laten varen bij het zamenltellen

der kaarten, en enkel gebruik te maken van die lig-

gingen , welken de zonshoogre en het azimutli en

dcrzdver hoek-afitand van het voorwerp, welks ligm

ging beixiald moest wor.ien, aanwezen. Dus werden

altijd astronomifche liggingen gelijktijdig met waarnc-

jningcn wegens lengte en breedte verkregen.

De waarnemingen wegens lengte en breedte zijn

zelden gedaan door minder dan twee, en dikwijls

door drie en vier perfoncn , en bij het zamenltellen

der

\
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der kaart nam men dan het middelftc. De waarne-

mers waren gewoonlijk Kapitein sabine , de Luite-

nant BRECHEY, de Heer nnopmi en ik zelf. De

hoekmeting werd met een' Icxtant gedaan, nu door

mij zelven , dan door den Luitenant beechëy , aan

wiens kunde en ervarenheid in dit vak ik veel vcr-

fchiildigd ben. .

'

Onze waarnemingen wegens de mlswijzing van het

kompas aan boord van de fchcpcn , heb ik in het reis-

vcrliaal ovjrgcflagen , dewijl zij weinig of gcene ophel-

dcriiii»" geven , zoo lang de opgaven de verbeteringen

tiog niet hebben bekomen , die zich op de plaatslijke

aanfckking gronden, en derlialvc cene ftukswijzc me-

dedecling weinig belangrijk is. Eenc reeks van waar-

nemingen , opzettelijk gedaan om de uitwerking der

aantrekking des fchips op de magnectnaali te onder-

zoeken, zal misfclüen kunnen medewerken om ein-

delijk eene algemecne formule te vinden, volgens

welke de door de onregelmatigheid der kompasnaald

op zee veroorzaakte misflagen te verbeteren zijn.

Doch het gcwigt van zulk eene formule is des te

geringer, daar het niet moeilijk is het beloop der

üin-cgolmatigheid bijna ten allen tijde , wanneer de

zon zigtbaar is , te berekenen , namelijk door het

A^imuth, dat op een' noordelijken en zuidelijken

niagnetilchen loop waargenomen wortit , om de wa-

re mlswijzing te viiulen. Voor de fcliecpvaart is er

inderdaad nie'.s verder noodig dan het bepalen van

het bc'taan eener iniswijzing op een' of meer kocr-

i'tn , zonder acht ie liaan op het ware beloop der-

A 5 2t;l-
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zelve. Dit is voornamelijk het geval , wanneer men

van magnetifchc plaatsbepalingen bij. het ontwerpen

van kaarten gebruik maakt , doch waartoe men na-

tuurlijk Hechts bij de uiterste noodzakelijkheid zijne

toevliigt neemt. In zulke gevallen is het goed de

misvvijzing op den zeilden koers met dien, waarop

de liggingen berekend zijn , waar te nemen. Hier-

door kan men het tot een' graad van naauwkcurig-

heid brengen , dien zij niet verwachten zouden , die

niet gewoon zijn zoodanige voorzorgen te gebrui-

ken , en de mecsten der mihflagen vermijden , die

gewoonlijk aan een gebrek der kompaslen worden

tocgefchievcn.

Al de opgegeven liggingen zijn de waren, bijal-

gen het tegemieel niet uitdrukkelijk gezegd is. Al

de breedten zijn de noordelijken en al de lengten wes-

telijken , naar den meridiaan van Greenwich. De

temperaturen zijn volgens den thermometer van

FAHRENiiBiT aangeteckeud ; de tcckens + en —
voor het getal graden , beduiden boven of onder o.

De tcniperatuiu" der zee, op onderlchciden diep-

ten, is, waar niet het tegendeel gezegd wordt, vol-

gens den thermometer van sixb aungeteekend , die in

een' ijzeren koker aan het dieplood gebonden wordt.

\)t fles om water uit onderfcheiden diepten op te

halen, was opzettelijk voor deze expeditie door Dr.

MAUCBT uitgevonden. Zij beftaat uit een groot cy-

lindervormig vat van gegoten ijzer, met eene kleine

opening aan wederzijden; dezen kunnen met een*

grendel en eene veer gefloten worden , wauiK:er men

het
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liet goedvindt. Men laat dit iiillrument in het water

zinken zo diep men wil , aan cene lijn , die door

een rond ijzeren gewigt , ter grootte van een' drie-

ponds kogel , loopt ; dit gewigt behoudt men aan

boord tot het indrumcnt laag genoeg gezonken is

,

dnn laat men het vallen : het glijdt liiel langs de

lijn , en doet door den fchok. de veeren losfpringen

,

waardoor de openingen in de fles gefloten worden.

Dit inflrument fchijnt, wegens dcszelfs groote eenvou-

digheid en de zekerheid , waarmede hetzelve uit cene

bekende diepte het water opbrengt , het beste van allen

die men tot nog toe met dit oogmerk gebezigd heeft.

Het gebruik van fcheepstermen , die aliccn de zee-

man van beroep verflaat , is zoo veel mogelijk in

het reisverhaal vermeden ; zulks kan nogtans niet

altijd plaats hebben , althans bij een' fchccpstogt in

het l^s , die van een' geheel anderen aard is dan ie-

der andere. Ik heb dus bij de weinige cnvermijde-

lijke termen altijd cene verklaring gevoegd.

Ik was eerst voornemens om een kort overzigt te

leveren van de relliltaten der talrijke vorige Poolrei-

zen door onze en andere natiën , om de noordelijke

gewesten te onderzoeken , van de vroegde tijden af

tot heden , doch ik bevond weldra dat ik mij daar-

mede niet kon inlaten , en dat zulks, ook indcndstad

niets anders zijn zou dan een beknopt uittrokfel uit

de bekende werken van forstbr , burney en bar-

Row, over dit onderwerp (). Mijne beweegreden

daar-

() De Heer krusenstern heeft echter een zoodanig zeor

<l
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daartoe, ik moet liet maar ronduit bekennen, was

een L'ckerc hoogmoed, waarnKJic ik wilde verhalen,

hoe twee eeuwen Ipiig al deze ondernemingen waren

mislukt , tot liet goed geluk mij en mijne togtge-

noüten de zaak tot een gewcnscht einde liad laten

brengen. l]ct zij mij nogtlians vergund , tevens aan

te merken dat, welk cmi gued gevolg onze onderne-

ming ook gehad licbbc , hetzelve toch grootendeels

moet toegellhrcvcn worden aan de ijverige en kracht-

dadige medewerking van den Luitenant liddon en

al de officieren van beide fchepen, en aan het alge-

meen goed gedrag der nianfchap , die ik gezament-

lijk en afzonderli.k openlijk het regt moet laten we-

dervaren dat ik allen vcrlchuldiüd ben.

Tot beduit van deze inleiding zou ik wel een

paar woorden dienen te zeggen tot verlchooning

voor mijn' onbclchaafden ftijl. IsJen heeft gezegd

:

Lts marim écrivent mal, mats avcc asstz de can-

deur. Niemand kan meer de waarheid van het eerste

gedeelte dezer uitfpraak gevoelen dan ik zelf; en

niemand, ik kan dit met dezelfde oprcgiheid verkla-

ren , heeft meer getracht de loffpraak te verdienen

,

die het laatste gedeelte behelst; maar ik vestig mijne

voor-

f
bc!?iigrijk , onderlioiulend en nangcnaaiti gerchreven Over-

zigt der Pfohcizen geleverd , hetwelk geplaatst is voor

het liiu Deel van o, von kotzebue's 0>it(iekkir.§,ireh in

^e Zuii/-.^'^ en nnar de Beiirgs-jliaat, waarvar insgelijks

eeie Neiicv.imtfclic vertaling bij den Uitgever vau die

Reisverhaal hcc lichc ziet.

; (
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voornaam (Ie hoop om de (Irengheid der kritiek te

ontwapenen op de overweging, dat wij in onze

vroege jeugd door den aard van ons beroep van on-

ze ftiidicn afgetrokken worden , hetgeen bij mij reeds

in mijn twaalfde jaar plaats had, Icdert welken tijd

ik beftendig op zee geweest heb.

Wij hebben verlcheiden natiiiirvoortbrcngrelen me-

degebragt van de zecf'n en eilanden, die wij bezocht

hebben, en daarbij zorgvuldig de plaats opgegeven

waar dezclven gevonden werden; en ik vertrouw dat

hetgeen betrekkelijk tot de natuurlijke historie ge-

zegd is , zal doen blijken dat deze tak van wcten-

fchap geen groot nadeel er by geleden heeft, dat bij

deze expeditie geen natuurkenner van beroep geweest

is, alzoo Kapitein sauine zoodanig een' geleerden

2eer goed vervangen heeft. De wetcnTchappen heb-

ben inderdaad aan hem ecne menigte bijzonderheden

en waarnemingen te danken aangaande een gedeelte

der aarde, hetwelk tot hiertoe nog weinig bekend en

nimmer te voren door Europeanen bezocht was.
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VERKLARING
DBH

TECHNISCHE UITDRUKKINGEN,

DIE IN HET VOLGENDE REISVERHAAL

VOORKOMEN*

«»'«^^|r^^s>(|B5«XH--!

BAAMjs. Pas ontdaan ijs op de oppervlakte.

Bezet. De toefland van een fchip dat rondom in

het ijs zit.

Blink. Eene bijzondere fchemering in den damp-

kring; , die bijna telkens waargenomen wordt, wan-

neer men i's of met fnecuvv bedekt land nadert.

Laudblink is gcwooiilijk meer geel dan ijsblink.

B'iriT- Eene iiittanding van ccne ijsmasfa, gelijk

eene baai, hoedanig dezelve ook fomtijds genoemd

wordt.

IV'UKv. Het door los ijs boren bedaat daarin,

dat men alle zeilen bijzet, en het fchip dwingt zich

met geweld eon' weg door de ijsmasla te banen.

DoK.
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Dok. Een dok wordt gemaakt door een vierkant

gat iil het dikke "^ te zagen, om het Tchip tegen

de drukking der ijsmasla's te beveiligen. Een ria-

tuuiiijk dok is ecne kleine bogt, die als zoodaoig

gevonden wordt. .. ./

Drijf-ijs. Losfe ijsniasfa's , tiisfchcn welken het

Ifcliip met groote moeite doorzcilt. , ;.; , -. .. . .:. r

Hol. Eene kleine ruimte klaar water, die echter

aan alle kanten door ijs omringd is.

Jong ijs. Hetzelfde als baai-ijs.

Kraaijennest. Een rond huisje als eene ton,

vastgemaakt aan de top der mast , waarin de matroos

op den uitkijk zit.

Klaar water, ^fsvrlj water.

Land-ijs. Aan het land zittend ijs, hetzij in

fchotfen of in zware masfa's, die door drukking

naar het ftrand gedrongen worden.

Pad. Een kanaal door het ijs. Een fchip is op

het regte pad , wanneer dit kanaal hetzelve in klaar

water leidt. /

Pak. Eene groote opftapeling van fchotfen , wier

uitgeftrektheid niet afgezien kan worden.

Tong. Eene onder water liggende ijsmasfa. Een

fchip raakt fomvvijlen op eene ijstong, hetgeen echter

vermijd kan worden , daar men dezelve in vlak water

gemakkelijk kan zien.

Veld.

1 I
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Veld. Eene groote ijsvlakte, wier uitgeftrektheid

uit den top der mast niet kan afgezien worden.

Vlakte. Hetzelfde als veld, behalve dat derzel-

ver uitgellrektheid uit den top der mast kan afgezien

worden. .;• .

•

Waterhemel. Zekere donkjre kleur des he-

mels, die klaar water in die flreek aanduidt. Het is

het tegendeel van Blink.

% •
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\Togf door de Atlantifche Zee. — Aankomst in dt

Straat-Davis. — Vruchteloozc poging om door het

ijs naar de westelijke kust te dringen, — Reis in

de Straat, — Togt door het ijs naar de 'f/est*

kust, — Aankomst van Posfesfion-baai aan de

zuidzijde van den mond der Laiicaster-l'und.

m

D.
! 'i;

'e Ilecia en Grifer moesten reeds in het begin

[van April de rivier verlaten ; doch de wind bleef tot

in het begin van Mei in het oosten. Zij moesten

dus door eene ftoomboot naar JSorthflut getrokken

[worden. De ftoomboot de Eclips trok de Hecla

met esne kracht van zestig paarden , den 4den Mei

,

in den tijd van drie en een half uur , en keerde toen

naar Deptford om den Griper te halen , waarmede

[zij des avonds aankwam.

Den 6den werd het gefchut en het daartoe behoo-

j

rende aan boord gebragt; en daar nu de fchcpen al

[het ijzerwerk hadden ingenomen, gelijk het waar-

[fcliijnlijk voor het overige van de reis blijven zou,

B uird
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werd de aciitermiddag beftced met het doen vaa

cenij^e waarnemingen omtrent de miswijzingen van het

kompas aan boord van de Hcch.

De Ie liepen namen den 7den hun kruid aanboord,!

en zeilden rot Lowcr Hop^ In den avond van den

volgenden dag ankerden zij aan de Nore^ waar de

inftrumenten en chronometers werden ingefcheept.

De reis werd langzaam voortgezet. De hecla wasl

den Griptr omtrent drie mijlen vooruit, zoodat ikl

belloot hem op het fleeptouw te nemen. Des mor-l

gens van den i4dea raakte de Hccla aan den grondl

bij het oostelijk einde van Sheringham-Shoah , dochl

werd fpoedig weder vlot. Ziende dat de Ichepeiil

niet vorderden, en dat het niet doenlijk zijn zoul

met de ebbe te ankeren, voeren wij tot Tar/Mum
Ronds ^ en ankerden in het Cockle Gat 'snamiddags|

om twee ure.

Des anderendaags kreeg ik een bezoek van Kapi<{

tcin WKLLS , die mij allen bijfland aanbood die iJ

7.ijn ve.niogen was , en ons eenig vleesch zond toerj

wij zijn fchip voorbij kwamen.

Des morgens van den i6den een gunstige windl

opftekende , werd de Griper op het fleeptouw geno-

men , en den ipden kregen wij Fair^lsland in he]

gezigt.

's Avonds werd de wind ftil , en wij vingen vcrJ

fcheiden fchoonc kabcljaauvvcn. Dit was de laatlto

verlche visch , dien wij gedurende de reis aten. Hé'

was om middernacht licht genoeg om Fair-Islam

('T
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iet doen vai op een* aflland van tien mijlen duidelijk te ondes»

> fcheiden.

Den aoften praalden wij de Deenfche brik David

Eske, die van Koppenhagen naar het eiland Disco

bellemd was. De Griper werd *s avonds nogmaals

op het fleeptouw genomen , en wij omzeilden de

noordpunt der Orhieys^ op een* afftand van twee

en cene halve mijl , oi) eene diepte van dertig tot

zesendertig vademen. ,

VVii deden het eiland Horéa den aiften aan, en

Earo den volgenden morgen. De ligging dezer ei-

landen is, volgens onze waarnemingen:

Baro, Rona.

Breedte. . . . 59*, 04', 04". . . . 59**» 05'? 54"-

Lengte. ... 6% 14', 34". ... 5% 52', 04",

Toen wij dezelven noordwaarts langs zeilden , op

een' aflland van zes of zeven mijlen, vonden wij

vijftig tot vijfenzeventig vademen diepte op een* bo-

dem van fleenen, grof zand eu gebroken fcheU

pen.

Door de ervarendfle Groenlandsvaarders wordt aan*

bevolen dat men, om uit de Atlantifche zee in de

Straat-Davis te komen, zich op de paralel van 57**

of 58** houden moet , en ik had dienvolgens onze

koers ook zoo ingerigt. Wij wierpen eene fles over

boord met een papier er in, behelzende de dagteeke-

ning , toeftand en breedte der fchepen , met een ver-

zoek in zes Europeefche talen aan den vinder, om

hetzelve aan den Secretaris der Admiraliteit cc zen^

Ë 2 den.
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den, met aanduiding van den tijd en de plaats waar

hetzelve gevonden was. Dagelijks werd ten minft»

eene fles uitgeworpen gedurende de reis , uitgezon-

derd, wanneer de fchepen in het ijs bezet waren.

Den 24ften bereikten wij Rockall. Wij vonden

deszelfs breedte 57*, 38', 40°, lengte 13% 47', 42".

De ligging van deze merkwaardige rots was door

Kapitein capel in 1818 bepaald breedte 57*, 39', 32",

lengte 13% 31', 16", die boven de onze de voorkeur

verdient, alzoo wij er op een' te grooten arftand

voorbij kwamen. Er is misfchien geen trefFendef

bewijs van hec oneindig nut der chronometers op

zee dan de zekerheid waarmede een fchip zelfs naar

eene geïfoleerde rots, die als een punt uit zee rijst,

en nog zevenenveertig mijlen van het naaste land

verwijderd is, onmiddelijk heen ftevenen kon.

Den 27llen lieten wij den Gripcr los, en hielden

een weinig noordelijk , om op de plaats te komen

,

waar de Luitenant pickersgill den ipften Junij

1776 driehonderdtwintig tot driehonderddertig vade-

men diepte vond; daar wij des avonds om zes ure

op 56', 59', 39" breedte en 24°, 33', 40" lengte wa-

ren , peilden wij met een dieplood van 1020 vade-

men, zonder nogtans grond te vinden. De tempera-

tuur der zee was bij deze diepte 454% op de opper-

vlakte 481" en der lucht 49°-

De wind op den soften naar het westen fchieten-

de, met eene hooge zee en zwaren regen, zeilden

wij met fterk gereefde topzeilen. Ten half een kwa-

men wij aan de plaats waar het Gezonken land van

Bus

; I
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But op STEELS kaart vza Engeland naar Groenland

}$ aangcteekaid , en in den loop van d£zen en den

volgenden dag*'deden wij vcrfcheiden peilingen. De

politie van het fchip was als volgt:

Breedte.

' 57% 49'

• 58°, Oi'

58% 07'

58% 14'

58% 13'

Lengte.
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land: dit kon geen ander zijn dan het land omftpcéks

Kaap FarewcU, weJks lengte, volgens onze chrono,

tneters, dezelfde als die van ons fchip , 42% 56' 41",

nagenoeg overeen kwam met die wel!; e in de tafels

van MASKELYNB , MBNDOZA RIOS , ROBEIITSON en itl 1

de Connahfance des Temps is opgegeven, namelijk

|

2° of 30 oostelijker dan op de meeste kaarten is aan<

geteckcnd. Hieruit kan men ook de opmerking ver-

klaren der Groenlandsvaarders , dat, wanneer zij van

het oosten komen , en dit voorgebergte aandoen , zij

hetzelve vroeger bereiken dan zij verwachten, het»

geen zy natuurlijk aan de uitwerking ecner westelijke

ftrooming toefchrijven. Bij aldien de breedte van

Kaap Farewell 59*, 37', 30" is , het gemiddelde \\x\

negen onderfchciden authoriteiren , dan moet onze

afdand van dezelve op dezen dag meer dan veertig

mijlen geweest zijn. Het is niet onmogelijk dat de

hooge kusten van Groenland op zulk een' verren

afrtand gezien worden , en men dient in het oog

te houden , dat het weder op den tijd , dat wij haar

zagen, juist zoodanig was als men zegt dat gefchikt

is om voorwerpen op een' grootcn aflhnd te zien,

namelijk kort voor of na den regen , wanneer de voch-

tigheid de doorfchijncndheid des dampkrings vermeer-

dert (*J.

In den vroegen morgen van van den i8dcn zagen

wij de ecrllc ijsftrook , en kort daarna verfcliciJcn

ijs-

(^•) A. r. HüMBOLDT, Perf. Narr, I pp. 81. lor.

102.
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ijsbergen. Dezen morgen had liet water ecnc viül

bruine kleur aangenomen. Wij hadden hetzelfde in

1818 aan den ingang der Straat-Davis opgemerkt.

De tcn.peratuur van het water was dezen morgen

3Cr, dus 3° kouder dan den vorigeii nacht, hetgeen

waarfchijnlljk door de nabijheid van het ijs veroor-

zaakt was. Wij doorfneden de ijsllrook op eene

fmalle plaats, en vonden aan gene zijde van dezelve

het ijs dik op elkander gefchovcn. De vogels waren

talrijker dan gewoonlijk , en behalve de ijsftormvo-

gels, bootsmannen en kittiwaken, zagen wij voor

het eerst verfcheiden Alea alle^ Columbus grylle en

Sterna hirundo^ welke laatflen den zeelieden ouder

den naam van Groenlandi'chc zwaluwen bekend

zijn.

Den ipden eene frisfche koelte uit het oosten opfle-

kende, drongen wij naar het west-noord-westen door

het drijfijs. De mist , die den ganfchcn dag ge-

duurd had , klaarde op tegen den avond , en wij

ontdekten de k'.st van Groenland op een' altland

van twaalf of dertien mijlen. Den volgenden mor-

gen vonden wij het hoogfte land in het gczigt liggen

op de breedte van 60°, 53', 29", .lengte 4jj", 42',22".

Deze ligging beantwoordt ten naastenbij aan die van

het eiland Noua op arrowsmiths kaart, een wei-

nig ten oosten van Kaap Defolation,

Dün 21 den en sallen zeilden wij naar het west-

noord-westcn in eene open zee. Den 23flen , 's mid-

dags op 6a°, 43', 09" breedte 6i% 38', 25" lengte

,

B 4 za-
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I

zqgcii wij verfchciden ijsbergen en ccnig los ijs ten

noord-westen. *
' • ••. m .• ï

Bij het opklaren der mist in den morgen van dqn

94fl:cn zagen wij ecne lange keten van ijsbergen van

verfchciden mijlen nitgellrekthcid , in cenc noord-wes-

tclijkc en zuid-oQstcUjkc rigting, en toen wij dezel-

vfn naderden, vonden wij ccnc menigte vlak ijs

daaronder gemengd , zoodat wij ten westen niets dan

ijs zagai. Wij peilden lionderdtwintig vademen op

ccn' bodem van fijn zand, hetgeen het waarfchijnlijlc

maakt dat de nieestpn dez^r ijsbergen aan den groncl

zaten.

• Het weder tamelijk kalm zijnde in den morgen

van den csflen, werden de booten vooruirgczondcn

,

om de fcliepen door het ijs te bocgferen. Het wa-

ter bleef tamelijk Open tot 's namiddags ten vier m-e

,

toen de opkomende oostewind het ijs , tusfchen het-

welk wij pas doorgekomen waren, zoo fnel tot elk-

ander fchoof , dat wij naauwlijks den tijd hadden om
de booten op te hijsfchen, alvorens de fchcpen on-

beweeglijk bezet waren, D? open zee, die wij ver-

laten hadden , was ons omtrent vier mijlen ten oos-

ten , terwijl naar het westen niets dan een uitgertrekt

jjsveld te zien was. Men kan zich onmogelijk een*

Inilploozer' toefland voordellen dan dien van ccn

fchip dus in het ijs bezet, wanneer alle aangewende

kracht de rigting van den ftcvcn gegnc enkele flrcek

van het kompas kan veranderen.

JDen Yolg<-'nden di'g meenden cenigen onzer man-

1 fchap-

! { m
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fühappcn, die zicli eene paar mijlen van het fclup

verwijderd hadden , het fpoor van Qcne UjQdc op hot

ijs te ontdekken , maar dewijl zij geenc voetftappcn

van menichen of honden opidekkcii , iiaddcn zij zich

(jcnkelijk vergist. .- .' r^ . 'i. . >...j

Den a7lten vcitoonde zich ecu grooto zwarte vval-

visch Qda/ana mysticetus') , , de eerlle dien wy gcr

zien hadden , nabij het Ichip, Deze djerep zijp ge-.

\voon met den kop vooruit onder te duiken, en met

do breede vork van hunnen ontzaglijken (taart op

de oppervlakte des waters te fpelen; maar thana

was het ijs zoo digt , dat hij daartoe geene plaats

had, en de visch moest met den Haart vooruit naar

beneden , tot groot vermaak va» onze Groenlands-!

vaarders. '-.••,
. h -.

Zoolang de wind aanhield met fterk tegen het ijs

te blazen , en hetzelve gefloten hield lagen de fche-

pcn veilig tegen de zee gedekt ; doch 's avonds om
negen ure , toen de wind een weinig westelijk liep

,

raakte het ijs los : iedere golf drong de zware ijsma^

fa's met zulk een geweld tegen het roer en den He-

ven , dat fchepcn , op de gewone wijze gebouwd

»

groot gevaar zoudgn gcloopen hebben; docli wij

kwamen vrij zonder eenigc fchade. Wij deden ver-

fcheiden pogingen om de galjoenen der fchepen los

te krijgen , opdat zij de zwaarfte fchotfen tegen de

boeg mogten ontvangen , maar alles was vruchteloos,

en wij bleven den geheelen dag in denzelfd^n onaan-

pienawen toeftaad,
. :

.-
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In dien tijd kwam een groote ijsbeer naar den

Gfiper , en werd door het volk doodgefchoten , maar

hij zonk weg tusfchen de i'sfcliotfen. Dit dier

was waarfchijnlijk aangelokt geworden door de lucht

van eenige bokkings , die men op dat tijdftip bezig

was te bakken. Het is een gewoon gebruik bi} de

Groenlandsvaarders , die den fcherpcn reuk dezer

dieren kennen, om hen door het braden van viscb

op deze wijze naar de fchepen te lokken.

Wij bleven in het ijs bezet tot den sollen, wan-

neer het ijs een weinig begon los te gaan en het

ons gelukte de Hecla naar het oosten in beweging te

brengen, waar alleen open zee te zien was. Het

ijs in den loop van den dag nog meer losgaande ,

gelukte het ons na acht uren arbeids beide fchepen

•in klaar water te brengen.

Onze eerste poging om de westkust te bereiken

dus mislukt zijnde, raadpleegde ik de Groenlands-

vaarders wegens de mid'elen om dit oogmerk te be-

reiken. De Heer allisón was van gevoelen dat wij

een' of twee graden naar het zuiden moesten terug-

zeilen, terwijl de Heer fife van oordeel was dat

wij met kans van beteren uitHag de breedte van den

berg Kaleigh moesten zien te bereiken, die eene zij-

de van het fmalfte gedeelte der Siraat-Davis uit-

maakt. Ik befloot tot het laatfte, als zijnd««icer

overeenkomstig met mijne indructiën, en wij ^ven-

den nu noord-oosteliik langs dezen ijshoek , cin /iedere

opening waar te ncnicn, die zich zou opdoen. In

klaar

f
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klaar water komende, bevon i wij dat de ijsfchot-

fen onze roers zeer befchadigd hadden, tervrijl wij

In het ijs bezet waren.

Den iften en aden Julii hielden wij ons nog digt

aan den rand van het ijs , zonder eenige opening te

ontdekken. De vogels, die wij feJsrt onze eerde

aankomst aan het ijs gezieh hadden , waren lommen

(Uria brunnichii^ en eenige meeuwcft (^La^ut glau»

ciis'), " '

••"'' •'"
•

''•'• ''-^' ' '

Den sdcn, *is inorgens , blicS de wind fterk uit

het oosten, met cenc ftorr^ee en donker regenach-

tig weder. In den namiddag bedaarde de wind,

ch het gelukte ons verder naar het noorden te ko-

men. Om vier ure pasfeerdcn wij den poolcirkel op

de lengte var 57*, 27' W, Wij kwamen dezen dag

ten minsten vijftien ijsbergen voorbij , en daaronder

van aanmerkelijkcn omtrek. Om middemaciit , wan-

neer de wind naar het zuid^westcn gefchoten en

bedaard was, ontdekten wij weder ecne zeer lange

keten van gebergten in het noorden. Toen wij de-

zelve naderden , liep de wind om , en Hechts eene

uit het zuiden zeer hooggaande zee dreef de Ichcpen

noordwaarts en het losfe ijs met een vrceslijk geweld

tegen de bergen aan , die met een wit fchuim meer

dan honderd voeten hoog bedekt werden, verzeld

met een gedruis gelijkende naar het rollen van een*

verwijderden donder. Dit tooneel ivas verheven en

fchrikkelijk. Bij deze ijsbergen vonden wij op hon-

derd tien vademen nog geen grond,

Den 4deQ, 's morgens om vier ure, kwamen wij

;:^ii
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u aap ecne menigte diijiijs. Dewijl er een ligt koeltje

uit liQt zuiden blips , en jk ,. 200 het mogelijk was

,

vcrtnijden wilden naar liet oosten te zeilen , dreef il^

de Ilcclfj in liet ijs, in de hoop dat ik in ftaat zou

;5ijn een' weg doqr hetzelve te banen. Naaijwelüks

liadden wij dit gedaan , of de wind ging liggen , en

]iet fphip werd geheel onhandelbaar en was een' tijd

Jang een prooi der golven » die ons digt aan de ijs-»

bergen drongen. Alle booten werden dadelijk iiitge»

zet, om hetzelve op het fleeptouw te nemen, en

de Griper gaf het 1'ein van niet in het ijs te gaan.

Na twee uren zvvaren arbeid gelukte het ons de Ik"

da weder in klaar water en op een' genoegzamcn af-t

ilind van de ijsbergen te brengen , welken bij cenc

sterke Ilrooming te naderen uiterst gevaarlijk is.

's Middags waren wij op de breedte van 66" s°' 47"»

lengte 57% 07', 56", zijnde ten naastenbij het midden

an het fmalst gcd^;elte der Mraat-DavU^ die hier

niet meer dan vijftig mijlen breed is, Davis bepaalt

de breedte bij de terugkomst van zijne derde reis op.

veertig mijle^ (); en op eepc andere plaats zegt

hij: n Op de breedte van 67° kon ïV..4merika m^

„ in het westen, ein Dcfolatian (Groenland') in, h?t

„oosten zien (f)/' Men heeft de waarheid. van

dit gezegde zoolang in twijfel getrokken tot de waiu*-

ïieniingen, gedaan op onzen togt van 1818, door

4c bepalingen d^r geographiliphe ligging van de beide

..;•. -
. kus-.

^.

'II r (•) Hackluyts Collection of FoyagK. "• '

(t) Tftt JVorl(Fi H^drographisal J)c%eriptkn* 1595.
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kuisten door da vis tevens gezien, de naaiiwkeurig-

heid van dezen beroemden en bekwamen zeeman be-

vestigd hebben. • •-.

Den 5den waren wij genoodzaakt door eenige zvvi-

re ijsftroomen te boren, ten einde geen tijd te ver-

liezen met om de oost te zeilen. In fommige ftroo-

raen , welken de llecla doorkwam $ zou een fchip

van honderd tonnen minder last ontwijfelbaar bezet

geraakt zijn. De Griper was hier j gclyk bij meni-

ge andere gelegenheid, flechts in Haat de Ilecla

i ,igs het door haar gebaande fpoor te volgen.

Den 6den fchoten wij een aantal lommen ^Uria

hrunnichiï) ^ die zeer goed om te eten waren. Wij

kregen eene kudde walrusfen (Trichecus rostnarui) ,

op eene ijsfchots liggende, in het oog, en het ge-

lukte ons er een' te ichieten. Deze dieren liggen

gewoonlijk als biggen over en op elkander, en zijn

zoo Ilompzinnig tam , dat zij eene boot tot op wei»

nige yards laten naderen, zonder zich te bewegen;

maar ftorten zich dan met groote vcrw.irring in het

water. Als eene blijk hoe taai de walrus van leven is,

merken wij aan dat de door ons gefchoten zich nog

tien mir.i'.ten lang verweerde , en de boot twintig of

dertig yards voorttrok, waarop het ijzer van de hai*-

poen brak. Het bleek dat de ijzeren punt door de

beide ooren van het hart gedrongen was. Wij de-

dep on [.'ideelte van zijn vet in vaten, om in den

w'n .
M C.'^ lamp te branden.

Den 'd-ii naar het noorden houdende , kwamen

wij aan eeu' ijsftroom , drievierde mijl breed , die

ons
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ons den doortogt in deze rigting vcrllopte. De

wind ging liggen zoodra wij in den ftroom wtren,

en de booten hadden zes uren noodig om de fche-

pen uit denzelven in klaar water te boegferen. Het

is merkwaardig te zien dat het ijs bij flilte flcchts

weinig boven het water uitlleekt , en dadelijk rijst

als de wind zich verheft. Wij zagen ecne menigte

lommen en zwaluwen ömllreeks het ijs.

Den todeu kwam er eene dikke mist op, die eene

groote behoedzaamheid in het zeilen noodwendig

maakte, dewijl wij in de nabijheid van eene groote

menigte ijsbergen waren. £r is nograns zelfs in

d '''!'^ mist eene fterke wederkaatfing van licht

van , : ontzaglijke ijsmasfa's, die bij eene oplet-

tende uitkijk op een* genoegzamen afHand gezien

kunnen worden.

Een groote ijsbeer lag op eene fchots, die wij

den uden voorbij voeren. Er werd eene boot naar

hem afgezonden; ons volk doodde hem gelukkig;

en bragt hem aan boord. Daar deze dieren onniid-

delijk zinken , als zij dodelijk gekwetst zijn , is er

eenige handigheid noodig om hen meester te wor-

den, en men moet hen een' ftrik om den hals

werpen, waarin fommige Groenlandsvaardei bij uit-

Hek bedreven zijn. De Hoepen der walvischvangers

hebben gewoonlijk twee of drie lijnen in dczelven

opgefchoten, hetgeen dezen niet alleen eene groo-

te Hevigheid geeft , maar ook , met goed beleid , her

voor een' beer mocil'jk maakt om onder het zwem-

men zijn* klaauw aan het boord te flaan, hetgeen zij

door-

! i
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doorgaans trachten te doen. Naardien onze booten

ligtcr en ranker zijn, en daarom gcmalikclijk kunnen

omüaan , heb ik meer dan eens een* beer op het

punt gezien van dezelve te vermeesteren. Men

moet daarom bij zoodanige oniftandighedcn goede

voorzorg gebruiken bij het aanvallen van deze ge-

vaarlijke dieren. Wij hebben eene wilde zvvijnfpriet

het beste daartoe bevonden; de lens, die de vval-

vischvangers gebruiken, dringt niet gemakkelijk door

de huid, en een uiusketkogel baac weinig meer.

's NaiTi'ddags, toen de mist opklaarde, bevonden

wij ons in alle rigtingen zoodanig door ijs omringd,

dat het noodig werd naar het oosten te wenden,

om het gevaar te ontgaan van op nieuw bezet te ra-

ken, hetgeen ons een groot verlies van tijd gekost

zou hebben. Wij zagen vele robben, toen wij door

het ijs zeilden , maar zelden meer dan twee bij elkan-

der. . ,
^

Den laden was het weder 200 mistig dat wij zel-

den boven de drie- of vierhonderd yards van ons af

konden zien. De zon echter zigtbaar zijnde, vcr>

lieten Kapitein sabine en ik het fchip , en beklom-

men een* ijsberg, om de meridiaanhoogte te beko-

men , die ons de breedte gaf van 69", 4 a', 43". Er
liepen ftroomen van het zuiverde water van dezen

ijsberg. De mist zettede gedurende den nacht zoo-

veel ijs aan de zeilen en het touwwerk, dat er

's morgens oorzeker eenige tonnen last moesten al^

gefchud worden , eer de matrozen het touwwerk be-

handelen en hunnen arbeid veiTigten konden. De

ï'&r
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ijsveldcn en ijsbergen moeten gedurende den zomer

een' aanmerkclijkcn aanwas bekomen van deze jjsaan>-

zettingen. Tegen den avond , toen de mist een wei-

nig opgetrokken was^ telden wij niet minder dan

tweeënaestig groote ijsbergen op een' geringen af»

ftand, behalVen cene menigte kleinen.

' Het weder bleef den i4dcn zoo mistig, dat wij

zeer weinig vorderingen maakten. Wij vingen ver-

fcheiden fclioone Clio borcalis^ door de zeelieden

walvischaas genaamd, en ook eenc menigte op het

water drijvende Bcroën,

Den löden met eene frisfche zuid-weste koelte

langs het ijs zeilende, ontmoette ons de ürummjk^

walvischvanger van HulL Hij weid door den Gripcr

-gepraaid en de Commandeur berigttc den Luitenant

LiDüON dat hij den uden ecne groote vioot Grocn-

landsvaarders , die niet verder noordwaarts konden,

op 74° verlaten had. AVij waren in i8i8 op dezelf-

de plaats even zoo door het ijs wederliouden gewor-

den, hetgeen het niet onwaarCehijnlijk maakt dat om
dezen tijd van het jaar op deze breedte dezelfde ijs-

opftopping gevonden wordt. De jaarlijkfchc onder-

vinding der Groenlandsvaardcrs heeft fedcrt lang ge-

leerd dat de gemakkelijke ichcepvaart in de Straat-

Davis ganfehelijk afhangt van het jaargetijde waarin

dezelve plaats heeft. Voor de eerste veertien dagen

in Junij is het zelden mogelijk verder te komen dan

het eilond Disco of omtlreeks de breedte van 69" of

70. Tegen J-cn aoften bereiken de fchepen gemeen-

lijk de groote invaart, genaamd de Noord-oostbaai

,

en
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en tegen het einde van Junij gelukt het hen , hoe-

wel niet zonder veel moeite , voort te dringen tot

de drie Bafins-eilaiideti , die juist boven do 74" lig-

gen. Van dien tijd tot omllrecks het einde van Au-

gustus levert het ijs dagelijks minder hinderpalen op

:

zoodat men alle reden heeft om te gcloovcn, dat

fo hepen, die Hechts ten oogmerk hebben om zoo

ver noordelijk als mogelijk is de Buffins-baai te be-

varen , zonder zich met den walvischvangst in te la-

ten, al komen zij den lUen Juli) in de Straat-Da-

vis , toch tot 74° of 75° kunnen voortzeilen , zou-

der door het ijs eenige verhindering te ontmoeten,

en misichien zonder land te zien voor zij op eene

hooge breedte zijn.

Den i7den fclieen de ijsrand meer open dan wij

dit nog gezien hadden , en naardien er eenige waur-

fchijnlijklieid was van een' waterhemel in het noord-

westen, noopte zulks mij om het ijs in te dringen,

niettcgcn (taande de lucht zoo dik was, dat wij niet

meer dan eene of twee mijlen in deze rigting van

ons af konden zien. Op den middag waren wij op de

breedte van 72°, 00', ai" lengte 59°, 43', (54"; kort

daarop ging de wind liggen, en na verlcheiden wen-

dingen , om zooveel mogdijk "tvcstwaarts te komen

,

bevonden wij ons van alle kanten zoo door het ijs

bezet, dat de fchepen niet langer te regeren waren,

en wij maakten dezclven aan een ijsveld vast tot dat

de lucht opklaarde, 's Namiddags namen wij water

aan boord van dit ijsveld. Wij merken hier eens

vooral aan dat het Iheeuwwater aan boord van beide
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fchcpen tot allerlei einden gebruikt werd. Gedurertie

de zomermaanden wordt hetzelve overvloedig op de

ijsvelden en ijsbergen gevonden, en in den winter

werd de fneeiiw voor ons dagelijks gebruik in ketels

gefmoltcn. •• • •
' > ; :

De mist des avonds opklarende, zagen wg dat wij

in het ijs nier verder voort konden, waarin wij om.

trent twaalf mijlen westelijk voortgezeild waren : wij

waren derhalve genoodzaakt naar het oosten te wen-

den , opdat,', bij verandering van den wind , de fche-

pen niet in het ijs bezet zouden raken. Des nachts

kwam er weder eenc dikke mist op , en duurde iot

den middag van den i8den, wanneer wij aan eene

fmalle ijsftrook kwamen, die dwars in onzen w^
lag , en in rcgre hoeken zich aan het vaste ijs floot.

Naardien deze llrook zich zoover naar het oosten

(Irekte als wij uit het kraaijennest zien konden , werd

er eene poging gedaan om de fchepen met kracht

van zeilen door het fraalfte gedeelte heen te drijven.

De vaardigheid waarmede deze manoeuvre, in zee-

mansdijl boring genaamd, bcwerkflielligd wordt,

hangt hoofdzakelijk af van een* fterken en vrijen

wind, dien wij bij deze gelegenheid niet hadden,

zoodat, toen wij de fchepen omtrent honderd yards

in het ijs gedreven hadden, de weg ganschlijk afge-

floten was. De masfa beftond uit zulke fmalle ijsftroo-

ken, dat, toen men eene poging deed om de fche-

pen er door te trekken , door middel van aan de flierk-

fte brokken vastgemaakte touwen , het ijs naar ons

toekwam, zonder dat de fchepen zich voorwaarts be-

WO.
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wogen. Alle pogingen om uit dezen hulploozett

toeftand te geraken, bleven langer dan twee uren

vruchteloos, toen het de Hccla eindelijk gelukte te-

rug te kceren, en op ecne andere plaats door de

(Irook te dringen, in welke zich juist op dat oogen-

blik eene kleine opening vertoonde. Al onze booten

werden dadelijk afgezonden tot bijftand van den

Gnper, die nog bezet bleef, en in geene rigting

bewogen kon worden. Eindelijk wierpen wij hem

eene walvischlijn toe , zetteden alle zeilen bij , en

het gelukte ons hem los te krijgen, waarop hij ins-

gelijks in klaar water kwam. Het arbeiden in deze

ijsftrook had ons meer dan vijf uren bezig gehou-

den, fn den achtermiddag werd een der booten

door het ijs omgcHagcn , en de kadet palmer viel

met de overige manfchap in het water , doch zij red-

deden zich op het ijs en kwamen er gelukkig met

een nat pak af.

Den aoften, bij volkomen (lilte en dikke mist, be-

merkten wij dat eene Ilrooming naar het zuid-zuid-

westen het fchip naar een' ontzaglijken ijsberg dreef,

en ecnc menigte drijfijs , hetwelk denzelfJen weg

nam , ons tusfchen hetzelve en den berg dreigde in

te fluiten. Alle booten werden dadelijk uitgezet om
ons o[i het fleeptouw te nemen , waardoor wij den

berg voorbij kwamen , juist een oogenblik voor het

drijfijs hevig met denzelvcn in aanraking kwam en

hem van alle kanten omringde. Deze ijsberg was

aan de eene zijde omtrent honderdveertig voeten hoog,

en het dieplood berigtte ons dat iiij op honderdtvvin-
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tig vademen diepte aan den grond zat, zoodat zijne

ganfciie iioogte omtrent achthonderdzestig voeten bc-

di'oeg. Het bleef gedurende liet overige van den dag

zoo mistig, dat wij de iiiterlle omzigtigheid moesten

gebriiiiien om uit de talrijice ijsbergen te geralicn,

die in onzen weg lugen.

In den vroegen morgen van den aiften klaarde de

mist op , en wij ontdekten het door davis dus ge-

noemde land I/o/)e Sam/er/on en de Frou'^en-eilan-

den , het eerste land hetwelk wij gezien hadden bij

het noordelijk zeilen in de Baffitis-i,aai, Wij bevon-

den ons midden onder een groot getal zeer hooge

ijsbergen, waarvan ik er «it het kraaijennest achten-

tachtig telde , behalve nog verfcheiden kleineren.

Wij wendden dadelijk naar het westen , om het

eenigfte klaar water waar te nemen dat wij in de

laatfte veertien dagen gehad hadden.

Wij hadden thans den 73° bereikt , zonder eenige

opening in het ijs te zien , en ongenegen om ons

verder van de Lancnster-fond te verwijderen, door

verder noordwaarts te Huren , belloot ik nogmaals op

deze plaats in het ijs te gaan, en te beproeven om
ons een' weg door hetzelve te banen , om zoo in de

open zee te geraken, welke de ondervinding der

vorige reis mij deed hopen op de westkust der Baf-

fins-baai te zullen vinden. In dit befluit werd ik

verfterkt door de herinnering aan de aanmerkelijke

ijsopftoppingen van voorleden jaa: in de nabijheid

der Prins-Kegems-baai j waar oi.ze beklemming in

het ijs zoowel als ons gevaar gr oter geweest was

dan

iHiii
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dan aan cenig ander gedeelte van deze kust. Dien-

volgens thans met goed weder en een' matigen zuid-

oostenwind begunstigd zijnde, gingen wij in liet ijs,

lietvvclk de twee ecrfte mijlen uit losfe brokken bc-

Hond, maar vervolgens uit velden van ccne aanmer-

kelijke uitgeftrektiicid en zes of zeven voeten dikte;

op een derzclven zagen wij eeji' grootcn ijsbeer , en

wij kwamen de iporen van verfchcidcn anderen voor-

bij. De wind werd flap , zoodaf wij weinig vor-

derden , en tegen den avond van den aaften waren

wij weder dermate bezet, dat wij uit den top der

mast nergens open zee konden zien.

In den morgen van den asftcn kwam er een dikke

mist op, die het onmogelijk maakte onzen weg te

verkennen. Het gebeurt dikwijls bij mistig weder dat

de Ichepen , een kanaal volgende , tusfchcn ijsvelden ge-

raken, en zij, wanneer het opklaart , te laat ontdekken,

dat eene andere opening, misichicn flcchts weinig va-

demen van die door welke zij gezeild zijn , hen in

klaar water zou gebragt hebben : wij maakten daar-

om de fchcpen vast aan een' ijsberg en wachtten tot

de mist opklaarde. Wij bevonden ons toen op de

breedte van 73% 04', 10", lengte öo% 11', 30".

Wij bleven dus bezet tot den apflen, toen wij

in den morgen een fmal pad open water ontdekten.

De Griper werd digt achter de fhcla gebonden, en

deszells manfchappen gebruikt om met de onzen de

[fchepen door het ijs te winden, üeze manoeuvre,

[dikwijls door onze walvischvangers bewerkftelligd

,

heeft het voordeel dat het eerste fchip met vereenig-
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de krachten ile gsmasla's verJcelt , die hetzelve i\\

den weg liggen, en daardoor liet tvvocclc, zelfs hot

derde fchip het volgen gemakkelijk maakt, üp deze

wij?e waren wij 's avonds ten acht ure omtrent vier

mijlen westelijk gevorderd, na een' /eer moeilijken

arbeid van elf uren , en kwamen toen in klaar water,

doch dit eindigende en ilc mist weder opkomende,!

bragten wij de fchcpcn in ccnc diepe bogt of baai

in een ijsvcid, door de zeelieden een natuurlijk dok

genaamd. Het volk bekwam een extra rantzoeiil

van vlcesch en jenever, en elk mogt zich tot rust

begeven, tot de gellcldheid van het ijs en het weder]

gunstiger was.

In den vroegen morgen van den afSdcn was eri

klaar water zoover als wij zien konden naar het

westen , hetwelk , voor zoover de mist toeliet te

gisfcn , niet verder dan driehonderd yards verv\ijderd

was. Wij maakten zeil , en omtrent eene halve mijl

gevorderd zijnde , vonden wij het ijs uog eens zoo

digt in elke rigting, behalve in die waarin wij g

zeild hadden, hetgeen ons noodzaakte de fchcp

aan een ijsveld vast te maken. Ik zond eene bootl

uit om een pad klaar water op te l'poren. Zij kwam

in een uur terug zonder vriidit, en vond met moei-

te den weg naar het fchip op onze musketfclioten cn|

andere foinen.

Den 27llcn , 's morgens om drie ure gelukte het 1

ons door een plotfclingc beweging van het ijs de He-

cla los te krijgen. Het klaar water Itrektc zich ver

naar het westen uit , en flcchts eene fmallc (Irook iji
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lag tusfclicn de fchepen en een groot vak open wa-

ter. De manfchappen van beide fchepen kregen der-

halve last Gin deze ijsftrook door te zagen , hetgeen

dadelijk met een' goeden uitflag bewcrkftclligd werd,

en om elf uren kwamen wij , na zeven uren arbeids

in klaar water , hetwelk naar het westen hoc langer

hoc meer open werd. Wij bevonden ons toen op de

breedte van 73°, 05', ^6\ lengte 6o% 2a', 27".

Thans met een' frisfchen zuid-oostenwind beguns-

tigd zijnde, maakten wij aanmerkelijke vorderingen.

Wij vonden ecne menigte jong of baai-ijs. Daar wij

hetzelve niet gaarne wilden omzeilen, en er zich

geen andere weg opdeed, boorden wij door verfchei-

den van deze ijsvelden , die van vier tot zes duimen

dik waren, en doorploegden het ijs met den (leven

vijf mijlen in een uur. Daar zij niet zeer breed wa-

ren , verloor de Uec/a haren koers niet in het boren.

Somtijds werd zij nogtans in het midden opgehou-

den, zoodat men zagen moest. Wij kwamen een

ijsveld voorbij van omtrent tien voeten dikte, en

verfcheiden mijlen lengte , hetwelk wij van den top

der mast niet konden overzien. Des avonds om-

ftreeks elf ure werd het open water minder , en om
half twaalf zat de Ilccla , die met geweld door een

ijsveld wilde dringen , volkomen vastgeklemd. De

beide fchepen hadden dezen dag veel van het ijs te

Ujilen gehad, doch geene fchade bekomen.

Den volgenden dag blies de wind aanhoudend uit

het zuid-oosten met zwaren regen; na verfcheiden

uren zagens , gedurende welken het volk veel van nat
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en vermoeidheid uitflond', kwamen wij los; maar

naniiwelijks hadden wij eene vierde mijl gezeild, of

wij geraakten nogmaals op dezelfde v.'ijze bezet. In

den tijd dat de Griper bij ons gekomen was werd

de Ilccla op nieuw door het ijs belemmerd, en het

gelukte ons niet voor 's namiddags ten vier ure om

er uit te komen, waarna wij zooveel open water

vonden , dat wij , behalve ccnige llrooken en Ichot-

fen, die wij den v^olgendcn dag ontmoetten, en tus-

fchen welken de fchcpen zonder veel moeite door-

zeilden , thans alle hinderpalen te boven waren , die

ons in den weg lagen naar de Lancastcr-jund. Ik

heb dus bijzonder en omllandig, miüdhien zelfs

langwijlig geweest in het verhalen van onze pogin-

gen om een' doortogt door het ijs te vinden naar de

westkust der Bnffins-bnai ^ ten einde te .tloen zien

hoe noodzakelijk het is te volharden , en niet moede-

loos te worden door de aanhoudende mislukkingen,

of wederhouden te worden van het ijs in te gaan

door de ,rees van bezette raken. Om voordeel te

doen met iedere kleine opening, die men aantreft , ge-

loof ik dat een (lerk gebouwd l'chip in alle jaargetij-

den door dezen {lagboom in het middelde gedeelte

der Bajfins-baai op deze breedte kan heendringen

;

maar ik moet tevens bekennen dat, biju'dien wij

niet begunstigd waren geweest mei fterke zuii.'-ooste-

winden , wij waurlcirijnlijk cenige dagen langer zou-

den nnodig gehad hebben om dezen doortogt te be-

werkdelligen.

Den apdcn hadden wij zooveel open water , dat

de
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de fchepeii een' zeer merkbaren gang ha.lden , liet-

geen wegens liet ijs in de poolllrekcp zelden gebeurt,

en daarom met genoegon als eene aanwijzing van

eene open zee wordt aangemerkt, 's Middags hadden

wij volgens de fclieepsrckening, de breedte van'

73% 51', 17" en-de lengte van 6-^°^ 47', 51" bereikt,

en wij konden op driehonderJtien vademen geen grond

vinden, 's Namiddags ten vijf ure nam de vloed

merkelijk toe, en toen de wind IVisch uit het noord-

oosten opftak verdween he). ijs allengs , zoodat wij

o'.i zes ure in eene open zee zeilden , volkomen vrij

van alle beletfelen.

Om vier ure des morgens van den softcn waren

er twee of drie ijsbergen in het gezigt , de eersten

die wij zagen , federt wij het ijs ten oosten gelaten

hadden. • Wij fchenen thans op" eens in het hoofd-

kwartier der walvisfchen gekomen te zijn ; zij waren

zoo talrijk , dat ik bevel gaf om derzelver getal gedu-

rende iedere wacht aan te teekenen , en gedurende dezen

dag werden er niet minder dan tweeentachtig geteld.

De Groenlandsvaarder ali.ison belchouv.'.lc hen als

de grootfte foort , en verzekerde dat eene vloot wal-

vischvangers hare lading hier in weinig dagen zou

bekomen. Het is , geloof il- , een algemeen be-

grip bij de Groenlandsvaarders dat de aanwei;iglieid

van ijs noodzakelijk is om walvisfchen te ontmoeten;

doch wij haddfii geen ijs in het gezigt, toen zij zich

het talrijkst vertoonden. • •

'8 Avonds , ten half zes ure zagen wij het hooge
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land van Posfesfion-baai , en terzelfder tijd kregen

wij verfcheiden (Iroken los , maar zwaar ijs in het

gezigt, die een frisfche wind fchielijk naar het oos-

ten dreef. De Lancaster-fond was ten westen van

ons open, en de ondervinding van onze vorige reis

gaf ons grond om te gelooven dat wij juist de twee

beste maanden van het jaar voor de fcheepvaait in

deze gewesten voor ons hadden. Deze overweging

en het prachtig gezigt der hemelhooge Byam Mar-

tins-bergen , die ons de gebeurtenisfen des vorigen

jtars levendig te binnen bragten , konden niet misfen

ons met hoop en verwachting te vervullen. Indien

er een bewijs noodig ware van welk een hooge

vraarde de plaatslijke kennis is bij het bevaren der

Poolzeeën, dan kon dezelve overtuigend aangevoerd

worden door de daadzaak, dat wij thans de Lancas'

ier-fond juist cene maand vroeger bereikten dan in

i8i8, offchoon wij toenmaals onze reis ruim veertien

dagen vroeger hadden aangevangen , en hetzelfde oog-

merk hadden, namelijk door te dringen tot de west-

kust der BaffwS'baai ^ aan welke alleen de noord-

westelijke doorvaart te zoeken was. Dit ondericheid

moet ganfchelijk tocgefchrcvcn worden aan het ver-

trouwen, hetwelk ik bij de vorige reis ha(' opgevat,

dat er ecne open zee gevonden moest worden ten

westen van de ijsmasla," die het midden der BafmS'

haai verftopt. Zonder dit vertrouwen ware het bijna

dwaasheid geweest doo» zulk een digt ijsligchaam te

willen dringen.

Onze ankcrtouwcn werden gereed gemaakt , en

den
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den Griper fein gegeven dat hij hetzelfde doen zou.

's Namiddags zagen wij een' zwerm wiite eidcrgan-

zen naar het oosten vliegen.

Den 3iften , twee mijlen van Kaap Byam Martin

peilden wij tachtig vademen diepte boven een' rotfi-

gen grond. Kort daarop ontdekten wy den vlagge-

ftok , dien wij bij de vorige reis op den berg van

Posfenfion-baai hadden opgerigt, iets hetwelk op zich

zelven onbeduidend is, maar toch iedereen op het

dek lokte om denzelven te zien en als eenc oude

kennis te groeten. De Griper bleef lang achter;

ik vond dit eene goede gelegenheid om, inmiddels

hij kwam opdagen , met Kapitein sabine aan land te

gaan en eenige waarnemingen te doen; wij landden

op dezeUde plaats bij den mond van den (Iroom,

alwaar in het voorgaande jaar de waarnemingen ge*

daan waren.

Het land ohmiddelijk achter de Poifesfion-baai

rijst in eene bevallige fchuinte uit de zee , vertoonen-

dc eene open en uitgeftrekte ruimte van laag land , ten

noorden en ten zuiden door bergen gedekt. In deze

valei , en zelfs op de bergen van zes- of zevenhon-

derd voeten hoogte boven de zee , lag weinig:

fneeuw , maar de acliterwaarts gelegen bergen war n

geheel daarmede bedekt. De bedding van den droom

,

die langs de valei loopt , is op ibmmige plaatfen ver-

fdlicidcn honderd yards wijd , en van dertig tot vceriig

voeten diep ; maar de hoeveelheid water om dezen tijd

was zeer weinig naar evenredigheid van de wijdte tus-

fchcn de banken. Dit heeft gemeenlijk plaats in ieder
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gedeelte der Poolgewesten , die wij bezocht hebben

;

de beddingen of basfins worden waarfchijnlijlc aange-

vuld door de jaarlijks fmeltcnde Iheeuvv , gedurende

eene lange reeks van jaren. In het voorleden jaar

hadden wij eenige Hukken berkenl'chors uit dezen

droom opgCiS-Tht, die ons grond gaven om tevoor-

onderftellcn dat dit hout welligt dieper landwaarts

in kon grocijen. Ik zond derhalve den Heer isher.

met eenige nianfchappen om ecne wandeling van een

paar uren te doen , inmiddels de Griper kwam op-

dagen; ik zelf en Kapitein sabine bleven aan het

ftrand , om den aard en de voortbrengfclen van het

land te onderzoeken.
'

: De Heer fisher berigtte bij zijne terugkomst

dat hij den ftroom tusfchcn de drie en vier mijlen

gevolgd was, zonder eenige aanduiding van bosch te

ontdekken; maar eene genoegzame oplicldering we-

gens de berkcnbast gaf hem mislchien het vinden

van een ftuk walvischbcen , twee voeten en tien dui-

men lang en twee duimen breed , met vericlieiden

net en regelmatig geboorde ronde gaten aan den eenen

kant, en hetwelk ongetwijfeld een gedeelte was van

eene Esquimaiixfclic flede, dat welligt hier vier of

vijf jaren gelegen had. Sedert dat wij hier in 1818

geland waren, hadden zeker gccne Esquimaux dit

gedeelte der kust bezocht , daar de vlaggertok nog

op den berg ftond. De Meer fis 11 er vond ieder

gedeelte der valci geheel bevrijd van Ihceuw zoo

diep als hij haar ingiiiij ; en dat er tedert ons laatfte

bezoek weinig of gecnc üiceuw gevallen moest zijn

,

bleek
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bleek daaruit, dat de Heer fisher nog niet ver ge-
,

gaan was , toen hij tot zijne groote verwondering
,

Vüetftappen van menfchen vond, nog zoo versch,

dat hij zich verbeeldde dat zij eerst onlangs door.,

eenige inboorlingen waren ingedrukt; maar bij nader

onderzoek bleek het duidelijk dat het onze eigene

waren , die wij , elf maanden geleden , hier hadden na-

gelaten.

De eeuige dieren , die wij hier aantroffen , waren

een vos , een raaf, eenige plevieren \JCharn(lrius hi»

aticul(i')^ fneeuwleeiiwerikken QEmhriza nivales) en

eene wilde bije (^Apis alpina) ; eenige fporen van

beercn en van een dier met gefpleten klaauwen,

waarfchijnlijk het rendier, werden op den vochtigen

grond aangetroffen. Drie zwarte walvisfchen werden

in de baai gezien, en de kroonbeenderen van verfchei-

den anderen lagen aan het llrand. Aanmerkelijke

plekken in deze valei waren met mosch en gras be-

wasfcn, vooral op zoodanige plaatfcn, waar de ge-

fmolten fnceuw het langst blijft liggen. De vochtig-

heid fchijnt alleen noodwendig tot den groei der

planten, die in dit akelig klimaat gevonden worden.

De Heer fishrr bevond dat de rotfen hoofdzakelijk

uit baliilt beftaan. Eene groote menigte kalkfteen

,

brokken van graniet , quartz , feldfpath , trap en

zandfteen lag in de valei.

De breedte aan den mond van den flroom was

73% 31', 16", lengte, volgens de chronometers,

77*, aa', 21". Wij heten op de plaats waar wij on-

ze waarnemingen gedaan hadden eene fles met een

ver-
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verhaal van ons bezoek, die wij onder eenige (lee*

nen en aarde begroeven.

Onze waarneming geëindigd hebbende begaven wij

ons weder aan boord , en zcttedcn alle zeilen bij om
de fond in te zeilen ; maar de wind westelijk blijven-

de, maakten wijjangzame vorderingen. De zee was

volkomen vrij van ijs , uitgezonderd een enkele berg

,

en een paar fraalle, hoewei zware ijsftroken, die

echter weinig of geen bektfel aan onze vaart toe-

bragten.
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Opvaart in de Lancaster-fond. — Onafgebroken

doortogt naar het westen, — Ontdekking en on-

derzoek van de Prins Regents-invaart. — De

weg naar het zuiden door het ijs gejlremd, —
Terugkeerlng naar het noorden, — Togt door

de Barrows-Ilraat en aankomst in de PooUzee, .

W,-ij waren thans op het punt om de groote fond

of invaart in te gaan en t<^ onderzoeken, die zulk

een' hoogen graad van vermaardheid bekomen heeft,

door de tegenftrijdige gevoelens , die men te haren

aanzien koesterde. Voor ons was zij bijzonder be-

langrijk, als zijnde het punt waarop onze inftructie

hoofdzakelijk onze aandacht had bepaald , en , mag ik

er bijvoegen , hetgeen ik geloof dat wij allen gevoel»

den , het punt der reis , waarvan het (lagen of mis-

lukken der expeditie afhing. Men zal dus ligt be-

grijpen hoe groot onze ongerustheid was, dat de

vrind naar het westen loopen mogt , die den iften

Augustus ons voordeelig was en veel vordering be>

loof-
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loofde te maken. Wij hadden nog eene andere on-

gerustheid ; het zeilvcrmogen der beide fchcpen was

dermate verfchillcnd , dat wij verpligt waren de He-

c/a den gcheelen dag onder l{lein zeil te houden,

opdat de Griper ons bijliouden mogt , oflchoon hij

tot hiertoe redelyii wel met ons was voortgekomen,

wanneer wij bij den wind zeilden.

De fchepen hielden noordelijk bij het inkomen van

de fond, en ontmoetten nu en dan ecnige losfe en

zware ijsbrokkéii. '

's Middags bevonden wij ons op

de breedte van 73% 55', 18", lengte , volgens de chro-

nometers, 77% 40', Dezen dag werden verfcheiden

walvisfchen gezien , en de Heer allison zeide dat

dit de eenige plaats was in de Baffins-baai ^ waar hy

ooit jonge walvisfchen gezien had ; want het is onder

de Groenlandsvaarders eene algeniccne opmerking,

dat zij in dit gewest zelden of nooit jonge walvis-

fchen aantreffen, gelijk zij omftreeks Spitsbergen' %&-

woon zijn. •.lovvi-i o ' iv- --* •
,
.?.; \

De Griper hield ons bij aanhoudendheid zoo zeer

op , dat ik befloot onzen koers westelijk zoo fpoedig

mogelijk voort te zetten en geen meer tijd te belleden

dan noodig was om de kusten der Lancaster-fond

te onderzoeken, gelleld dat het eene invaart ware

rondom door land ingelloten. Ik was hiertoe dit% te

meer genegen , daar de zee zoo geheel vrij van ijs vyas

,

dat het fchiér onmogelijk was dat de beide fchepen

niet weder bij elkander zouden komen; en hecr':lieen

mij van het uiterst belang zoo fpoedig mogelijk on-

derrigt te worden of er eene doorvaart beltond of niet;

•J'.v.
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opdat wij, in het laatfte fe-ival, verder noordeUjk

zouden kunnen gaan , om er eene door eene of an-

dere fond der Baffins-ftraat te zoeken. Behalve da*:

hoe verder noordwaarts wij gingen, hoe korter de

gefchikte tijd werd om deze fonds te onderzoeken.

Ik 2ond dienvolgens des avonds den Luitenant

LiDDON eene inftructie benevens eenige fcinen, om

ons zamentreffen gemakkelijker te maken, inneval

van mistig weder, en bepaalde tot de plaats van on-

ze zamenkomst den meridiaün van 85^ W , en zoo-

veel in het midden der fond als de omflandighcden

zouden toelaten. Zoodra derlialve de boot van den

Gripcr terug gekeerd was , zettede ik alle zeilen bij

,

en nog dezen avond kregen wij de noordkust der

fond in het gczigt , door de wolken heen , die over

dezelve hingen.

Des morgens van den sden ging de wind liggen.

Wij peilden 's morgens om negen ure , duizend vijf-

tig vademen, en bevonden ons *s middags op

74% 30', 03", lengte 78*, oi'. Kaap Osborn liggende

ons ten noorden 79' W , op een' afïhnd van eenen-

veertig mijlen.

Het weder des avonds helder zijnde, hadden wij

het , eerfte duidelijke gczigt van beide zijden der fond

en het onderfchcid der beide oevers was zeer aan-

merkelijk; de zuidkust beftond uit hooge en Ipitfe

bergen , geheel met fneeuvv bedekt » behalve aan der-

zelvcr voet, terwijl de noordkust ongelijk vlakker

was, waarop, in vergelijking met de andere, weinig

fneeuw lag, hetgeen voornamelijk van de mindere
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hoogte voortkomt. De zcp voor ons was opeii,'vrij

van ijs en land, en de Ifecia had gedurende dezen

dag dermate met de golven te kimpen , dat het wa-

ter eens of twee malen van achter door den fpiegcl

hifloeg, eene omftandigheid , die wij, met andere

waarfchijnTijkheden , genegen waren toe te fchrijvcn

»an eene open zee in de verlangde rigting. Gedu-

rende dezen dag werden er meer dan veertig zwaitc
|

walvisfchen gezien.

Wij hadden bij afwisfcling frislchcn westcmvindl

en ftilte in den voormiddag van den sden , toen wij
|

den Griper flechts acht of negen mijlen vooruit wa«

re , dien wij raet volle geilen de fond zagen opko-

iiien niet een' oostenwind, terwijl wij een' ftcrkcnj

westenwind hadden. Nog des middags- waren wij]

tusfchen de Kapen JVarrcuder en Osborn , en had-

den een goed gezigt van Ilopes monument ^ hetwelk]

een donkere en groote^berg bleek te zijn , on geens-

zins een eiland, gelijk liet fchecn toen wij op o\yu\

vroegere reis hctzdy^ op eqn'-afftand zagen.

£tón ösl>erg in onze nabijheid liggende, werdenl

Kapitein SABiNE , Luitenant beeciiev en deScbrijverl

HOOPER, op dcnzclvcn gezonden, om waarnemingen

wegens de miswijzing van het kompa» en de lengte I

te doen., en hoeken voor de opneming te meten ,1

terwijl met masseys log een bafis tusfchen het fchip(

en den berg gemeten werd. Wij vonden driehon-

derddriecnzcstig vademen diepte; de bodem bclloiuil

uit leem en kleine (leenen. , ;, . ,.

:•• Ivindclijk bekwamen wij ook den langgcwensclitcri
|

1^



T W Ë E n E H o o F D S T U K. 51

bostemvindi die den Griper reeds gunstig f^eweert

wasi allé zcileii werden bijgezet, om met allen

fpoed westwaarts te komen* Men kan zich gemak-

kelijker verbeelden dan ik befclirijvcn kan welk ecne

bijkans ademlooze niéuwsgierieriglieid bij ieder een'

iigtbaar was , toen wij met cene (lijve koelte de fond

fiiel opvoeren* Den gelieelén namiddag Waren de

mastkorvcn opgöpropt met officieren eai jmatrozen;

en een onverfchillig aanfcliouwer ^ bijaldien iemand

bij ziilk eend gelegenheid onverfchillig kan blijven,

zou veriTlaak gevonden hebben in dé gretigheid,

waarmede de ondcrfchéiden bérigtén uit het ki-aaijen-

nest ontvangen werden, allen nogtans gunstig voor

onze vurigfte hoop*

Toen wij tegen' over Kaap Castteteagh gekomen

Waren, üagen wij op nog verderen afïlind land zich

naar het westen uitdrckkén ^ sn tusfchcn de Kaap eii

dit land ontdekten wij eenc invaart , waaraan ik den

naam van Navy Board^i Inkt () gegeven heb*

"Wij zagen landpuntcn rondom deze invaart, maar op

een* z&ex grooten afHand van hetzelve zijnde * kon-

den wij niet bepalen of, hetzelve doorliep of niet

;

doch naardien het land aan de westkust zooveel la-

ger en vlakker fcheen dan dat aan de overzijde bij

KasLpCast/ereag/;^ en ojtitrent het midden der invaart

zoo digt bij den horizont kwam, was het algemeen

gevoËlcn c het aldaar doorliep* Daar onze weg

, nog-

<*) Naat hec ScheepscOIIegie C^avy Êoard) t« Lqh.
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nogtans naar het westen, en niet naar het zuiden

ging , verloren wij deze gchcele uitgcdrektc invaart

in weinige uren uit het gezigt.

Inmiddels had zich aan de overzijde , ten noorden

en ten westen van Kaap If^arrender insgelijks land

opgedaan, beftaande uit hoogc bergen en eenig vlak

land. Eenige voorgebergten waren duidelijk te on>

derfchetdcn; het noordclijklle en grootlte noemde

ik naar Kapitein nicholas lrchmerb patbrhall.

Kaap Paterhall. De uitgcfÜrekte baai in welke Pa-

tcrhall uitfteekt, en op den afftand waarin 'vvij baar

voorbijzeilden , afgebroken fcheen , werd 'lc/rö*«r/«

baai genaamd, terneere van den Heer croker. Se-

cretaris van de Admiraliteit. Ik heb deze wijde

opening eene baai genaamd, doch de fnelheid, waar*

iitede wij haar voorbijzeilden , liet , ons niet toe te

onderzoeken of zij door Isnd afgefloten is, of niet

:

het is daarom geenszins onwaarfchijnlijk dat hier ten

ce'bigcn tijde eene dooivaart uit de Lancaiter-ftnd in

de ijszee gevonden wordt. De kaap op de westzijde

van Crokers-baai noemde ik Kaap Home^ naar den

Heer EVERARD riOMB. , .

Onze koers was aantioudcnd naar het westen, en

de wind toenemende, waren wij in weinig uren uit

het gezigt vain den Griper, Hot eenige ijs dat wij

ontmoetten vvarcil eenige groote ijsbergen , die de

zee reeds merkelijk afgefpoeld had. Daar het weder

merkelijk helder was , zoodat wjj met volkomen vei-

ligheid konden voortzeileo , berciüten wij om mid-

dern^ht reeds de lengte van 83% 12'; en daar wij

ook
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eok hier de beide oevers nog meer dan dertien mij-

len vtn elkander ver^vlJderd vonden, zonder den

minsten zweem van land tn het westen , waren wij

grootcndeels van onze bekommering ontHagen dat

dece prachtige invaart door land afgeflc ten inogt

zijn. De wind nam dermate toe, dat wij de zeilen

Üerk moesten reven en de bramftrengen afllaan. Uit

het oosten ging ecne hooge zee. Dezen dag werd

weder een groote menigte waivisfchen gezien.

Den 4den, *s namiddags om half vier, ontdekte

de Luitenant bbbchbv, die mij van het dek had af-

gelost , uit het kraaljennest een rif van klippen met

eene llerke branding ten noorden; deze branding

fclieen onmiddeIJjk van eene kaap te komen, die wij

Kaap £u//ef$ noemden, naar den Admiraal joseph

BULLEN, en die ten oosten ligt van eene invaart,

die ik Brookifig Cuming-inïet noemde. Wij konden

op vijftig vademen geen grond vinden, maar de

Griper, die ons kort daarna volgde, peilde vijfenze*

ventig vademen, boven een* bodem van zand en

leem. Hier ontmoetten wij ontelbare ijsfchotfcn

,

aan .velken de golven zich aanhoudend dermate bra-

ken, dat zulks veel overeenkomst had met eene

branding aan riffen, en wij een oogenblik twijfelden

of dit niet werkelijk plaats had , hetgeen niet onmo-

gelijk is , waarom ik oordeelde de plaats op de kaart

te moeten aanteekenen tot eene waarfchuwing voor

andere reizigers, wanneer zij dit gedeelte der kust na-

deren. Dat hier iets buitengemeens in de nabijheid

plaats heeft, blijkt meer dan waarfchijnlijk uit de

. D 3 pci-

;' »!

> 't
•

y -1 .

1

] i

\ ir

I ',:

ii i

•

; 1

,"



i

54 T VV EE D E H Ü O F D S T U K,

peilingen , cUe de Griper bekwam , en veel mintia?

warcu dan die wij <ilders i^i dp 4'opd op cpu' gelijk?^

al'lland van het land gevonden hebben^

De Griper had zich ooiflrecks den nieridiiuin va^

85% dien il; als dp plaats van on;2e zauipnHomst {)ei

paald had, yveder bij ons gpyoegd, en wy zeilden

zumcn verder op naar het westen. Sedert 'sayonds

ic voren hing reeds cenc dikke niist over den hori?

zont in ^&t zuiden, die ons belette het land in deze

r'ur
-'^M'

"^2 zien tot op 87% terwijl de gehcele iiQordc-

lijkc oever, hoewel, gelijk nadprhand bleel^, op een*

grootej.' afiland van ons liggende, duidelijk zigtbaar

was, Op den uiiddag wrrcn wij op de brepdte vau

74% 15', 53" en Só% 30^, 30'Mengtc in de njibijheid

van twe£ . invaarten , van Avclke» ik de postlijkc

BurnU'inlct en de westelijke Sfratton-inUt yio<i\w^t,^

Het land tuslchen dczp beiden heeftteer ycel uan?

zien van een eiland, De rotfen aan deze kust licbr

ben een zonderling voorkomen. De Gratificatie i^

horizontaal, en heeft verfchciden regelnijitige voor-:

fprongcn, V?ii ^r49i'9i^ breed en ^l^engs fpits tot;loo-

pcndc

Wij bleven een uur ïiggen , tprwijl de l^uitcnant

BEECHEvr deze rotlcn afteckende, en zeilden verder

pp, tot wij ccne kaap ontdekten, dip naderhand

door Kapitein sajjinü |vaap Fcllfoot, genaamd is gc-r

vvordcn , en deze kusf Icheen te eindigen. Daar de

aailho^dpndp niist ops belette in hpt zuiden land te

zien , pn het watpr letterlijk van ijjj zoo vrij vvas

als de Ailantifche zesy begonnen >yij ons zelven ta

vlei-

k"
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vleijén dat wij ons reeds m de Poolzec bevonden

,

en eenigcn der driftigften onder ons hadden reeds de'

ligging èn afftand der IJskaap berekend, alS eenc

zaak vsn weinig of geheel geene zwarigheid. Dit

adhgenaam vooruitzigt werd nog ftreelender , toen de

zee , zoo wij meenden , derzelver gewone oceaanklcur

weder aangenomen had, en ingroote golvcrt van het

zuiden naar het noorden rolde. Des avonds om
zes lire iiögtlians kwam er berigt uit de mast dat

men land zag. De verflagenheid en ongerustheid

was bij iedereen zigtbaar of» dit berigt, tot dat bij

dcszelL nadering hetzelve Hechts een eiland bleek te

zijn van groote uitgeftrekthcid, en dat rondom het-

zelve naar alle kanten de horizont helder was. Er

werd ook nog meer land buiten Kaap Felffoot ont-

dekt, van welke ten westen eene diepe en breedc

baai ligt, die ik, naar mijn' vriend maxwell, de

Maxwel-baai noemde, 's Morgens om acht ure kwa-

men wij aan eenig ijs van geene groote breedte of

dikte, hetwelk zich eenigfe mijlen ver paralel met on-

ze koers uitfhcktc, en daar wij over hetzelve heen

klaar water konden zien , had ik eenige hoop dat

hetzelve èene losle ftrook zou zijn, van welke geene

ftiiiting van onze vaart naar het westen te vrezen

was. r>Ja twintig minuten nogtans het weder mistig

en de wind flap wordende , bemerkten wij dat het

ijs, langS hetwelk wij twee uren lang gezeild had-

den', op den afiland van eene halve mijl vastzat aan

cene dikke en ondoordringbare masfu van fcliotlcn

,

die dwars • in de '^elicele breedte van de llraat lag ,

D 4 ge-
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gQVorn^d door het eiland en de westpunt der Max*

v'clUbaai, Ten zuiden vjui dit eiland werd een twee»

4c pntdekt, en ik g^f beiden de?i paain van Pritn

JLeo^^olds-tihndcn^ tW ?erc vgn zijne KpningUjke

'Ï-Iooglieid ^.ROPOLD, Prins van Sakfcn-Coburg, On-

piidde^ijlv teq oosten yan deze eilanden vertoonde zicli

een Ilerke vyate^hemel, di^ eene aanmerkelijke uitge^

(lrektlie|d van open zee aanduidde, maar een zeer

fchitteicnde ysblipk i^ l^et westen gaf ons voor het

tegenwoordige weinig hoop van een' doortogt in de

begeerd? rigting te vinden. Wij zagen op dezen dag

voor het ?cist een groot getal witte walvisfchen,

(JDdphinui albicar\s) ; ftormvogels (J?rocellaria gla-

(ia/fs') ^n kiulvvakken (.Larifs tf$dac(y/usy warcji

bijj het ijs ook zeer t^kijk.

In den jPiorgep yan dep sden ging ^e oostewind

liggen , en werd gevolgd door ftilte , veranderlijk we-

der , mkt en fneeuw, 's Middags w.Ten wij op 74°,

19', 38" breedte en §9%.i8', 40" lengte. Daar dQ

ftilte en het mistig weder ycvcp aanlioudeii , begaven

ecnigc uüicicrcn en matrozen zich in de booten, n^et

oogmerk om cenige witte walvis.fchen te doden, tUc

in een groot getal rondopi dp fchepcn zwommen j

maai- de?c dieren war^n iiitgr^t voor^igtig, en fchor

ten naar den grond >vannecr de bootep nog dertig of

ycertig yards van hen af waren, Dp Heer eisuer

telèhrijft hen als over het algemeen achttien of twin-

tig voeten lang, en hij verzekerde dat hjj h^n meer-

maals pen fchel klinkend geluid had lioorcn geven,

, niet
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niet ongelijk aan dat van eene harmonica , wanneer

e^n onkundige flecht daarop fpeelt; dit geluid

«

inerkte hij vrrder aan 9 werd het duidelijkst ge-

hoord , wanneer «.Ij onmiddeljjk onder » de boot

zwommen , zelfs wanneer zij verfcheiden voeten

onder water waren, en hield telkens op als zij bo-

ten kwamen. Wij zagen ook voor het eerst, eene

of twee fcholen walrusfen. .. ; , .
.

, ,i
'•;.•.

De wind in den namiddag uit het west-noord-

westen optekende, zetteden de fchepen himnen

koers n^ar het noorden, toen wij ons ten vollen

overtuigd hadden dat er voor het tegenwoordige

geene pasfage tusfchen h^t ijs en het land kon ge-

vonden worden. De lucht vervolgens opklarende,

zagen v;'i in het zuiden eene ruime open zee , waar

geen land te zien was , en naar deze ppeniug , over

welke een donkere waterhemel hing, werd than$

iQnze koers gepgt. In wcipig uren w^rd het nog-

tans weder ftil, zoodat wij niet voor 's middags dea

6den van de Prins Ltopol<U-i Handen konden weg-

komen, die zoo met ijs omringd waren, dat wij ze

niet dan op vier pf vijf mijlen afllands konden na-

deren, . Het voorkomen ]tièzer eilanden is niet min-

der merkwaardig dan dat der noqrdelijkp oevers van

de Ih-gat, en heeft dezelfde (lrati|icatie der lleenla-

gcn , dpch zonder de vestingachtige yoorfprongen.

De onderi'chcidcn lagen zijn als zoovele planken,

waarop de fneeuw blijft liggen , invoegen dat na le-

dere gevallen Ihecuw 4e eilanden wit ?n bruin gc-

Jftreept fchijnen, ;•••/ ' ,
. ;.
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IJ De beide ftengétt van dtii Griper ongelukkig ge.

ïcheiird zijnde,' nam de luitehant lidoon de ililte

-«rèJlF om dezelvert te lüsfchen. De booten van de

'Hccla werden inmiddels gebruikt om ijs aan boorcl

te brengen , hetwelk als water gebruikt werd , eefii

hulpmiddel waarto» mert in deze gewesten meerma-

len zijne toevlugt moet nemen » wanneer er geeife

waterkuilen in de fchotfen gevonden worden; In dit

geval is bergijs , wanneer men het bekomen kan

,

liet best, maar dat der fchotfen, hetwelk inderdaad

ijs van zeewater is , wordt ook dikwijls tot tlic Oog-

merk gebezigd ; de eeniglle voorzorg , die men in

-acht nemen ttioet , is dat men het zout water zorg-

vuldig van de ijsklompen afdroogt voor men ze fnlelt.

Eene dfcr booten floeg om door den val van een ijs-

"blok, hetwelk de matrozen afhakten, doch bekwam

gelukkig geene fchade-,

d Avonds ilak ecae frisfche noord-noord-westè

koelte op, en de Griper 'm ftaat zijnde zeil te ma-

ken , rigtten wij den koers naar het zuiden. Het

land, dat wij in het zuid-oosten zagen, ontdekte

ons dat wij aan cene groote invaart kwamen, vjui

tien mijlen breedte aan haren mond , en in wier mid-

den geen land gezien kon worden. De westkust

van deze invaart , die zoover als wij zien kondcji

zich • uitrtrekte naar het zuid-zuid-westcn , was zoo-

danig van ijs omringd, dat er geene mogelijkheid was

om dezelve te naderen. Ik zeilde derhalve langs den

rand vjin het ijs heen , tusfchen hetwelk en de oost-

Kust een biced en open kanaal was , met oogmerk om

iii
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jn eene lager breedte een* ruimer' doortogt naar het

westeu te zoeken dan die welken wij pas hadden

moeten verlaten tusichen de Prins Lecpoldsreilanden

en de Maxwels-baai. Het voorgebergte, hetwelk

diC westelijke punt uitmaakt van den mond dezer in<p

vaart, werd vereerd met den naam van Kaap Cla^

rence, naar zijne Konipglijke Hoogheid den Hertog

van Clarcnix , en een ander , ten zuid-oosten van

hetzelve, werd genaamd Kaap icppings ^ naar den

Heer rojjert seppjnos, *-'i-"i i "' ''*'

Sedert onze invaart van de Lancaster-fond hadden

wij de traagheid der kompasfen , zoowel als dcrzeU

yer onregelmatigheid, veroorzaakt door het aan

boord zijnde ijzer , zeci' fnel zien toenemen, Hèzó

onregelmatigheid nam meer en meer toe, n^rmate

wij westwaarts voondrongen, zoodat wij de twee

laatde dagen genoodzaakt waren de gewone waarne*

mingen tflr bepaling der miswijzing van het kompas

op te geven, Het bleek dienvolgens dat er eene

aanmerkelijke verandering met de kompasnasHden

plaats had, en het niet onwaarfchijnlijk was dar wij

den magneetpool gedurig meer genaderd waren. In

dit denkbeeld werden wij nog meer verrterkt, tocri

wij in den morgen van den 7den de breedte van

73° bereikt hadden , en de Hecla , om het even in

welk een' koers zij ftuurdc, geenc verandering dan

vaii flechts drie of vier Itreken in de rigting van het

kompas te wccjj bragt, die aanhoudend vati het

noord -noord -oosten naar het noord -noord -westen

was , naarmate dat de lieven van hec Icliip naar de

-v eene

;)
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eene of andere zijde van den magnetifchcn meridiaan

was gekeerd. Wij waren dus hier voor de eerste

maal getuigen van het zonderlii ^ verfchijnfel dait de

aanwijzingskracht der kompasnaald door het fcheeps-

ijzer dermate verzwakt werd, dat men met regt

zeggen kon dat het kompas>naar de noordpool van

het fchip . wees , <veshalve wij van dezen dag de

kompasfen niet meer raadpleegden , en weinig dagen

daarna werden de nachthuizen als onnutte meubelen

van het dek weggenomen en in de timmermanswerk*

plaats gezet, waar zij gedurende het overige van

het faizoen .liaan bleven. Alleen het azimuthkom-

pas werd op het dek gelaten , om de veranderingen

waar te nemen, die plaats mogten hebben in de

aanwijzingskracht der naald. De ware koers en rig-

ting van den wind werden voortaan in het logboek

zoodanig aangeteekend , als men ze , wanneer de zon

zigtbaar was;^ door derzelver azimuth en den fchyn-

baren tijd verkregen had. - •: ,• ;:

Begecrig z^nde om alle magnctifche waarnemingen

te bekomen, waartoe wij in ilaat waren, op eene

plaats, die voor dezen tak der wetenfchappen van

het grootde belang is , doch het ijs geheel uit losfe

fchotfen btfftaande, die voor de waarnemingen met

het kompas niet ilil genoeg lagen, zetteden wij den

koers naar het^ naaste gedeelte der oostkust, met

oogmerk om daar met de inilrumenten te landen.

Wij kwamen er op den middag, nadat wij van veer-

tig tot vijftien en een* halven vadem gepeild had-

den , in wplke diepte wij ankerden op den aftlaod

#•• van
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7\
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van twee en eene halve myl van de kust, en zon-

den van ieder fchip twee booten, onder bevel van

de Luitenants beechëy en hoppner, die, bene-

vens Kapitein sabinb, last hadden om de noodige

waarnemingen te doen, en de voorwerpen van na-

tuurlijlce historie te verzamelen, die het land ople-

verde. Zij landden aan een* zandigen en Ileenachti-

gc:\ oever , nadat zij op den afdand van eene mijl

,

bij zes tot drie vadenten diepte verfcheiden aan den

grond zittende ysbroklcen voorbij gekomen waren.

Deze officieren befchrüven dit oord als het barste en

naaktde dat zy in de poolfWeken nog gezien hadden ; er

was bijkans geen fpoor van vegetatie, behalve hier

en daar een weinig kort gras, een paar foorten van

Ileenbreke en mankop, ofTchoon de grond of^ fommige

plaatfen zoo week was , dat z\j hen naauwlijks konden

begaan. Dit gedeelte der kust is zeer laag ; de hoogde

berg bij de landingplaats werd bij eene geometrifche me-

ting flechts driehonderdachtentachtig voeten boven de

oppervlakte der zee bevonden , en er lag om dezen tijd

zeer weinig fneeuw op dezelvcn. De rotfen befton-

'den hoofdzakelijk uit kalkflieen, doch quartz, graniet

en hoomblende lagen in losfe brokken verflrooid.

De meesten waren met eene dunne korst van kalk

rovertrokken. De bedding van een* kleinen tusfchen

twee kalk^^eenrotfen vloeljenden flroom beftond ge-

'beel uit zachte lei. Op een* korten afïland van dt

'zee vond de Luitenant hoppner een groot Huk
jijzerftcen, hetwelk de magneet fterk aantrok. Er

was geen fpoor van bewoners te vinden. Op eeni-

- . ge»
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6a TWEEÓE HOOFDSTUK.
gen aflland vati dé zee Werden wervelen van ècn*

walvisch gevonden j die waarfcliijniijk door bcercn

hier heen gefleépt Waren ^ want dé fporen van boe-

ten waren zigtbaar in den weeken grondi De'ecnige

vogels dié zij zagen waren fomnilgö ptarmlgans

(Tetrao hgopu's') én fnéeuwleeuwerikken (^EmbeHzA

nivalis). Ete breedte van de plaats dér waameminj
[

Avas 72!*, AS''» 15" «n dé lengte, volgens de chrono-

meters, 89*, 44', 22'', niisWijzing van het kompas
|

118% 23', 37". Hét aanWijzingsvet'mögen der horizon

iale naald, hiei' geheel ontrokken aan den invloed derl

aantrekking van het fchéepisijjSer, Werd zelfs zcö zwm
bevonden bij katers a^imüthkotnpasfen ^ de gevoel

ligftén van allen j dat rtfen ze telkens mét de handl

aanfloten moest om zé in beweging té brengen* Om

hilf twee , tóén dé booten landden ^ was het jiiistl

ebbe^ en volgens het vloédpéil Ifcheén hét water oml

trent achttien duithen gevallen* 'Jfcgen vijf ure , tocij

zQ weder vertrokken , was hét its én een' halvcnl

voet gevallen: Waaruit wij beltotén dat de tijd M
hoogden waters op dézen dag -omftrecks half eq

geweest was j en omtrent twintig minuten na eli

tirc bij nieuwe en volle maanj Het hoogfïe ware;

bleek, wanneer het bijna fpringvloéd was, ticcl

voeten geweest te zijn , en de ebbe fcheen ftérk mi\

het zuiden te loopen. Toen men 's namiddags oiJ

Vijf m'e op drie mijlen afllands van het land een;

boot aan den grcfiid vertuid hadj Werd niet de m\
fte ftrooraing befpeurd. Ingevolge van deze en ver-

fcheiden volgende waarnemingen heeft men gronJ
«1 » I*
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om te' vooronderftellen dat de vloed uil liet zuiden

itt deze invaart komt. Eer de booten den oevet

verlieten werd op een' berg bij de.landingsplaats eene

{laaie opgerigt met ccnc daaraan gcfpijtcerde pitnic

,

waarop de namen der fciiepen en de dagteekcnini;

gefcliilderd waren , en op drie yards , in de rigting

van liet magnetisch noorden van d« ftaak , die met

een* kijksr op drie mijlen afflands van het land ge^^

jcicn kon worden « werd eene fles begraven met een

papier, inhoudende verflag van den tgd en het öog«>

merk van ons bezoek op deze plaats^

Zoodra de booten teruggekeerd wqren, «cildeh

wij verdet zuidwaarts , ons altijd langs dcïn i'and

Vdn het ijs houdende, hetwelk ons telkens nader aaii

de oostkust drong, zoodat om middernacht het ka-

naal , in hetwelk wij zeilden , tdt op omtrent vijf

mijlen Vernaauwd was* De kleur des waters was op

dezen aflland van den oever in een ;!eer Hgt groen

veranderd; doch wij konden met vijftig vademen geen

grond vinden; maar toen wij nog flechts drie mijlen

verder waren reeds met vijfendertig vademen. Het

weder was ong;emccn heider en aangenaam* De 2ion

daaldei voor* de tweede! maal in dit jaargetijde beneden

den noorderhorizont en kwam dan na ccnige minuten

weder te voorfchijné

Eene donkere lucht in hat zuid-westen had ons

hoop gegeven van een' westelijken doottogt te vin-

den in het zuiden van het ijs , waar wij thans langs

zeilden ; inzonderheid , toen de invaart aanmerkelijk

wijder begon te worden , naarmate wij in de rigting

,
vor-
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vorderden ; maar den 8den , *s morgen» om drie ive

bemerkten wij dat het iJ9 tegen ccne landtong liep,

ons ten sniden liggende « en die het zuideinde dn

oostelijke kust fcheen uit te maken ; ik noemde de-

zen uithoek Kaap Kater ^ ter ccro van henry kater,

ten* der commisfarisfen van het Bureau der lengte,

aan wlen de wetenfchappen veel vcrpligting hebben,

wegens zijne verbeteringen der pendules en kompas*

fen.

Met het toenemen der wijdte van deze invaart was

•nze hoop insgelijks toegenomen; maar weldra on-

dervonden wij het verdriet, dat wij ons bedrogen

hadden. Het uitzigt van het kraaijenncst werd hoe

langer hoe treuriger, naardien de gehecle westelijke

horiaront met zware Ijsfchotfen bedekt was, achtot

welken geon fpoor van water was te ontdekken; in-

tegendeel flrekte een fchitterende ijsbiink zich uit

van kust tot ku$t< De westkust der invaart liep on*

dertusfchen nog mcpv vestdijk dan te voren , en in

het zuidwesten was ^ccw land te zien, offchoon de

horizont in deze flreek zoo helder was, ^t, ware

ergens land van eene matige hoogte geweest, men

hetzelve gemakkelijk op een' afiUnd van tien o[

twaalf mylen gezien zou hebben. Uit deze omftan-

digheden maakten wij op dat het land op de oost-

en westzijde van deze invaart welligt uit enkele ei-

landen bedond. Daar een frisfche noordevvind het

qs fnel naar Kaap Kater dreef, en er geen open

weg fcheen tusfchen he-^elve <in deze kaap , oordcel-

de ik het onyoorzigiig met de fchepen een' weg door

lic-
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:n' weg door

[het ijs te banen, eii hield liet derlnlve bijden wind,

iet oogmerk om cene biuii te ontierzockon , die voor

jns lag, en welke ik den naam gaf van Fitz-gerald-

haai , uit achting voor Kapitein lkvvjs fiiz-ge-

lAF.n van de konini^iijkc marine.

Van ieder feliip werd cene boot uitj>;i.'rust, om*

lit onderzoek te doen, en wij natlerdi'n de kust,

|ocli bevonden dat de baai zoo vol ijs was , dat de

)oten onmogelijk konden landen. Ik bcfloot dcr-

balve , daar het faizoen reeds te ver gevorderd was

,

^m zonder tijdverlies naai' liet noürden te (levenen

,

de hoop van hel: kanaal tusfclien de Prins Leo-

')lds-dlanden en de Maxwell-baai meer vrij van ijs

[te vinden dan toen wij hetzelve verlaten hadden , in

irelk geval er weinig twijl'el ware dat wij onzen door-

3gt naar het westen konden bewerkdelligen ; daar

irij in onzen tegcnvCoordigen toelland toch geen

itzigi hadden om ons oogmerk te bereiken, zonder

et veities van een' tijd , dien ik het voorzigtig oor-

Jeelde te moeten fparen.

Ik heb reeds gezegd, dat de oost- en westkusten

in deze groote invaart vermoedelijk eilanden zijn;

bij eene inzage der kaarten , oordeel ik het ten

)ogften waarlchijnlijk , dat uien ten eenigen tijde

ïne gemeenichap vinden zal tusfclien deze invaart

de Hudfons-baai ^ hetzij door het- breede en nog

iet onderzochte kanaal , iiir Thomas Rowes-welcome

Jenaamd, of .door de Kepulle-bani ^ die mede nog

piet genoegzaam onderzocht is. Het is ook waarfchijn-

[ijk dat er een kanaal tusfchen liet westelijke land en

£ de
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de noordkust van Amerika bediaat, in welk geval ilt

vloed, die uit liet zuiden kwa'n , rondom de zuidpunt

van de westkust moet geloDpen hebben naar de Pool.

zee , gedeeltelijk langs Wdcome , volgens het eenparij

getuigenis van alle oude zeelieden , die het laatfte ka-

naal aanmerkelijk noordwaarts zijn opgczeild.

Wij waren deze invaart omtrent honJcrdtwintij

mijlen zuidwaarts opgezeild, en ik vond geene \t

den om te twijfelen , dat fchepen , die de toevallig:

openingen in het ijs waarnemen, nog veel verdet

naar het zuiden kunnen voortdringen , bijaldien dt

geographifche bepaling van dit gedeelte der poollbe'

ken den tijd waardig geoordeeld wierd , die noodwen-

dig daartoe vereischt wordt.

Toen wij den 9den naar het noorden terug keer-

den , bevoilden wij dat het iis de oost-kust der in-

vaart genaderd was en een veel fmaller kanaal gelate;

had dan dat hetwelk wij waren ingekomen , en o;

fommige plaatfen (Irekte hetzelve volkomen dwar:

naar het land aan deze zijde, terwijl de tegenover-

liggende kust even ongenaakbaar was als te voren,

Des avonds zagen wij een' kring met p/ismatifch

kleuren rondom de zon, en eene heldere bijzon aa;i

wederzijden op dezelfde hoogte met de zon. h

radius van den kring was 23", 3'. Dezen dag had-

den wij verfcheiden zwarte en eene menigte vvitit

walvisfchen gezien , voorts verfcheiden walrusfen (s

robben en een' ijsbeer. Er was een ijsberg in hit

gezigt.

Den loden was het weder zeer betrokken met

dik-
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terug kcei-

iiist der in-l

maal gelatti

men, en o;|

)men dwai;l

e tcgenoverl

lis te voreü.

prismatifdt

e bijzon aaal

|e zon. m
en dag ha»'

dikke fiiecuw, die door regen en mist gevolgd werd.

De kompasfen nutteloos en do zon niet zigtbaar zijn-

de, hadden wij geene hulpmiddelen om te weten

welk een* koers wij hielden , uitgezonderd dat wij

wisten dat de w n.i zuid geweest was voor de mist

opkwam. Wij bleven aanhoudend van en nabij het

Ijs , tot des avonds , wanneer de mist opklaarde , en

wij naar het noorden duurden, zoo digt aaü Je

westkust houdende als het ijs toeliet, tot wij om
elf ure door het ijs in onzen voortgang gefluit

werden , hetwelk zich langs de oostzijde der invaart

uitdrekte, en noodzaakte uij den wind te houden.

Dit gedeelte der kust is veel hooger dan dat verder

zuidwaarts.

Den uden was het ons, uithoofde van den regen

en de mist, onmogelijk te bepalen welk een' kners

wij hielden, hetgeen mij noodzaakte de fchcpen aan

een ijsveld vast te maken, tot de lucht opklaarde.

Des avonds werd een walrus geharpoenecrd , tot

groote blijdfchap van onze Groenlandsvaarders , wier

gewoon bedrijf zulks is, en fomrijds flechts met

moeite wederhouden moesten wfiirden van het jagt

maken op walvisfehen en walrusfen, waarbij wy
niet zelden eene of meer onzer lijnen infchoten.

Des morgens van den laden ftak een ftijve koelte op

uit het noorden ; maar het was i.00 mistig , dat wij niet

wisten uit welke ftreek de wind waaide. Zoodra het

genoegzaam opklaarde om een paar mijlen van ons af te

zien, bevonden wij dat het veld, waaraan wij vast-

lagen, naar eene andere ijsmasfa heen dreef, en- de

K 2 fv.hc.
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fchepen tugfchen hen beiden dreigden in te fluiten:

wij maakten ons derhalve los , en zetteden den koers

naar het noorden , hetgeen moeilijk was , wegens de

menigte drijfijs waarmede dit gedeelte der invaart was

bedekt. Ecne zeer dikke mist verborg de ooskust

op een' aflland van vijf of zes mijlen voor ons ge*

zigt, terwijl de westkust op vier malen grooter af-

ftand duidelijk zigtbaar was. Het was heden de

verjaardag van drin Prins-regent : dit bragt ons natuur-

lijk op het deni'beeld , om de groote invaart , die

wij onderzocht hadden , en in welken wij zeilden

,

met den naam te vereeren van Prins-rcgents-iU'

Vuart, ^

Het weder was den jsden fchoon, (til. en helder ,1

toen wij bij cene opening waren aan de oostkust.

Ik nam de gelegenheid waar om dezelve in ecne

boot te onderzoeken. Het bleek ecne baai te zijn,

van eenc mijl breed aan den ingang , en drie mijlen

diep. Op de noordzijde lag een eüand, door een

rif van klippon , met het vaste land verbonden, dio

het drijfijs vc>lkomen terughouden. Ik noemde do/,J

baai, naar Kapitein james bowen, Pori-Bowen. In

den achtergrond lag een uitgeftrekt iluk vlak lancl,|

hetwelk van verlcheidcii beekcn doorlheden wcr.i,|

die zich op een' geringen aflland van den oever tur|

een fnellcn en diepen flroom vereenigen, digt bij d

plaats waar wij landden. Woester oord had ik nt';j

niet gezien. De bodem was met kleine: ihikkcn Iti-

H'htigcn, kalkfttcn bijna gclieel bedekt, wair ce;;>

mijl in het ronde geui fpoor van vegetatie !.e vinti.n

I
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fluiten

:

;n koevs

igens de

raart was

j
ooskust

: ons ge-

rooter af-

deden de

as natuur-

aart , die

j zeilden,!

rcgentS'i"-

en helder,

e oostkust.
I

vc in ccnel

aai te zijn,

drie m ijlen

I

, door een

)onden, dicl

loemdc dczJ

Bowen. In

vlak land,

was, want zoover was ik met den Heer ross langs

den oever van den droom landwaarts ingewandeld.

Wij zagefl "fiier eene menigte jonge zwarte duikers

en eene troep eenden , die tot de eiderfoort Ichenen

te behoorcn. De breedte aan den mond de& ftrooms

was 73°, 12', 11", en de lengte , volgens de chrono-

meters, 8()', 02', 08"; de miswijzing van het kom-

pas , op drie of vier mijlen aflland van het land, was

114% 18', 43" VV. Omtrent drievierde mijl ten zuiden

van Pori'/iowen was eene andere kleine baai, die wij

geen tijd hadden te onderzoeken.

Toen wif aan boord terug waren, voerde een ligte

zuidewind ons naar dePrim Lcopolds-cilanden .,
die wij

nogtans meer dan te voren met ijs bezet vonden

,

zoodat wij dezelven drie of vier mijlen n",indcr dan

de eerstemaul konden naderen. De walrusll-n worcn

hier zeer talrijk ; deze dieren fchijnen gaarne met

hunnen rug boven water te zwemmen , even als de

walvlsfchen , maar zij doen dit langer. Drie of' vier

mijlen ten noorden van Pon-Bowen ontdekten wij

eene andere opening, die al het voorkomen van eene

haven had , met een eiland aan den ingang. Ik noem-

de dezelve naar Kapitein samuel jackson.

Den i4dcn bragten wij den geheelen dag door met

vruchteloos zoeken naar eene opening in i^et ijs ten

westen. Onze breedte was op den middag 73°,

35' 30", lengte 89", 01', ao' op 210 vademen wa-

Iter. Eenig water, in marcets fles, uit eene diep-

te van 185 vademen opgehaald, had de temperatuur

van 34", die van de qppervlakte ftond gelijk met die

|dcr lucht 39*.

E 3
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Het ijs bleef den isdcn nog al in denzelfden on»

gunstigcn toeltand; en begeerig zijnde om eenig

voordeel te trekken uit deze onwiilekeurige en on.

vermpdelijkc vertraging, verliet ik met de Heeren

SAJ.INE en HonpRR in den namiddag het fcbip, ten

cir.le cenige vvaarnenilngcn aan den oever te doen,

en deed den Luitenant liddon fcin dat bij tot het-

Zflfif oogmerk ccne boot van den Griper zou af-|

Z' nJ.en. Wij landden in eene der talrijke valcijcn of

pasfen , die dit gedeelte der kust aanbiedt , en op'- den 1

aKïand van weinige mijlen baaljen gelijken, welken

j

door booge bergen zijn ingelloteB, die het voorko-

men van kapen iiebbcn. Het water was zeer veri

van den oever digt , die uit ronde kalklleencn be-

il< nd. Wij bekloimiicn met moeite een' zeer (teilen 1

berg, die met ontelbare losle brokken kalklleen be-

dekt was, die aanhoudend naar beneden rolden, en

onze voetfhppcn zeer on/eker maakten. Van den top

dezes bergs, die ze.s- ol' zevenhonderd voeten bovcr

de oppervlakte der ve hoog was, en een uitgelbcktl

gczigt naar het wei>ien opleverde , was het vooruitzigi|

geenszins gunstig ter bereiking van ons oogmerk. Wij

konden geen open water in ,iet noord-westen o ver 1

bet ijs heen zien, en een Icliitlercndc blink bedclue|

de geheelc ruimte tu;-ichen de eilanden en den nooi-

deiijken oever, liet was ondertusfchen voldoende,

dat wij hoegenaamd geen land zagen , dat ons der

weg afUiecd. Aan ijsopftoppingen waren wij gi-

Wüor. , en wisten te wel hoe lehielijk dezelven dik-

wijls verdwijnen , om bij iiet gczigt der tcgtfuwoonli-

ge dcii moed te kteu zuiken.
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Op den top van dezen berg plaatrten wij eene fles

met een kort berigt van ons bezoek onder een' hoop

fteeneu, waaraan hier geen gebrek was; want de

gcheele top was bedekt met leiachtigen kalkrteen, en

geen fpoor van vegetatie was er te zien. Onder den

iulkfteen vonden wij ccnc menigte niadrcporieten

,

en aan den voet des bcrgs een groot (luk van cehe

bafaltvormigc Ibort. Verfcheidcn Hukken vuurileen

werden ook aan 'het (Irand gevonden. De onbedui-

dendheid van den ftrooni , die zich hier in de zee

ftortte , maakte een zondcrUng contrast , gelijk zulks

meestal in deze gewesten het geval is, met de

breedte en diepte van zijne bedding, welke honderd

voeten diep en twee- of driehonderd yards wijd wos,

]>ij het llrund zagen wij een' grooteit zwarten vval-

viscli en ccnc menigte robben , doch zelden meer

dan twee bij elkander ; een daaronder behoorde tot

de ibort, die de matrozen zadelrug noemen (^Phoca

grocnlandica).

Den loden was uc wind zwak , >mct betrokken

lucht en misi: , en wij vorderden Wtiinig , daar wij

bijkans in iedere rigting door ijs of land waren inge-

Uoten.

Den i7den kregen wij eene tlijve koelte uit het

zuid-zuid-westen, '.iet zulk eene dikke mist, dat in

weerwil van d. aanlioudendfio oplettendheid op de

zeilen en het want, de fchcpen telkens zware (bo-

ten Kregen van het drijfijs, waarmede de zee bedekt

was, en dat op p;ecn genoegzamen afftani.1 onder-

fchciden kon worden, om hetzelve te vermijden.

K 4 Ue
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De lucht in den namiddag opklarende, zagen wij

voor het eerst een aanmerkelijk voorgebergte, het-i

welk de noord-oostpimt uitmaakte van den ingang

der Priiis-rcgcnts-im»aft. Ik gaf hetzelve den naam

van Kaap 'ïork^ naar Zijne Koiiinglijke Hoogheid,

den Hertog van Tork. Een weinig ten oosten van

Kaap FeUfoot zagen wij zes merkwaardige fneeuw-

ftreepen, nabij den top van de rots. Deze ftreepen,

die door de jagtfneeiiw gevormd worden, welke op

de (Iraks belchreven voorfprongcn blijft liggen, had-

den bij onze terugkomst , in het volgende jaar , nog

dezelfde gedaante, en wclligt blijft altijd, ten mins-

ten in dit jaargetijde , derzelvcr voorkomen eveneens

,

en kunnen misfchien daarom als een niet onbelang-

rijk waarteeken aangemerkt worden.

De Groenlandsvaardersmaat crawford op de He-

cla y in een der booten op de walrusjagt zijnde, kon

de verzoeking niet wcderflaan van een' Ichoonen

zwarten vvalvisch re harpoeneren, die naar hem toe-

kwam , en twee lijnen , ieder van honderdveeitig va»

men , uitliep , toen , nadat hij de boot een goed eind

voortgefleept had , de liarpoen gelukkig losliet , en

wij dus onze lijnen behielden.

Er was den i8den nog geen vooruitzigt om ecne

enkele mijl naar het westen te vorderen. In de na-

buurfchap van Prins-Lcopclds-eilauden , 's namiddags

een frisIcliL oostewind opflckcnde, belloot ik den

noordelijken oever te naderen , ten einde re beproe-

ven wat hier gedaan kon wurden om onze doorvaar:

te bewerkllelligen ; en 's avonds , om negen ure

,

ia
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na verfcheiden uren door drijfijs en ijsvclden heen

geworsteld te hebben, kwamen wij digt bij de kust

in open water. Om middernacht was het Hcht ge-

Hocg om in de kajuit te lezen en te Ich rijven.

De wind en de zee namen toe den i9den, met

cene zware fneeuwjagt, welke, bij de onbruikbaar-

lieid van onre tapmpasfen eri de "enge ruimte waarin

wij zeilden tiisfchen het land en het ijs , onzen toe-

ftand zeer onaangenaam maakte, 's Namiddags, om

twee ure waè het nog zoo donker , dat wij naauwe-

lijks eene fcheepslengte van ons af konden zien;

wij vonden ons eensklaps zoo in het naauvv, dat

wij niet zooveel ruimte hadden om te kunnen om-

keeren. Wij befteedden het overige van den dag

met opzen afïtand te meten, door middel van was-

siiYS patont-log, een onwaardeerbaar indrument in

deze en menige andere gelegenheden, 's Namiddags

be /onden wij ons tegenover eene invaart ^ die ik naar

den Heer benjamin hobhouse noemde. Do Iheeuw

werd thans door regen gevolgd; nadat de wind was

gaan liggen en de lucht opklaarde, bevonden wij ons

den sollen , 's morgens , voor de Stratton-invaart ,

en konden langs de l<ust westelijk opzeilen. üe ijs-

punicn bragtep ons dikwijls tot op twee mijlen van

het land, waardoor wij verfcheiden kleine baaiicu of

invaarten in het ge:^igt kregen , vvaarnicJe deze kust

ipgetand fchijnt, maar liet zou meer tijd ^^:C(1st iicb-

ben dan wij konden belleden om dezelven behoor-

lijk te onderzoeken. De merkwaardige lïcUx'l.lhcid

van dit land, die ik boven rge.ls |>etracUi: heb n
- li 5 be-
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derfcheiden gisfingen bij onze Heeren deed ont-

ftaan, waarvan fommigen tot liet zeer natuurlijk bc-

fluit kwamen dat hier een fchip voor ons geweest

was, en dat wij derhalve geenc aanlpraak hadden op

de eer der eerste ontdeklcing van dat gedeelte der

zee, welke wij thans bevoeren , toen wij eensklaps

uit den di'ooni geholpen werdeii , door de verklaring

van een' onzer matrozen , dat hij hetzelve veertien

dagen geleden uit zijne boot verloren had. Den

juisten dag kon hij zich niet herinneren ; doch wat

hij zeide was genoegzaam om mij te overtuigen dat

wij op dien tijd niet meer dan tien of twaalf mijlen

van onze tegenwoordige pofitie afvvaren, misfchicn

niet half zooveel , en dat dienvolgens de ftroom niet

aanhoudend in dezelfde rigting liep. Eene baai ten

noorden en westen van Kaap Hun/ werd Rigby-baai

genaamd.

Wij hadden aanlioudend flappen wind, en tegen den

avond viel er eene zware mist, he • en bij de nood-

wendige vuurzorg in het bevaren van een onbekend

vaarwater onzen vuortgang buitengemeen vertraag-

de; doch gelukkig hadden wij met geene ijsopflop-

pingen te worstelen.

De misf don volgende dag opklarende, bevonden

wij ons aan eene baai , die den naam kreeg van

Kadjhck-baai ^ op verlangen van den Luitenant lid-

DON , ter ecie van den Graaf van Kadftock, Deze

baai worat gevormd door eene landtong, aan de.

o(»sipant die ik Kaap Eardley Wihnot noemde, en

aan de westkust door een hoog voui-gebergte , het-

welk
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welk Kaap Kicketts genaamd werd, naar Kapitein

TRISTRAM ROBERT RicKKTTS. In het middcH vaii

Radjiock'haai ligt een eilandachtig Ituk land , hetwelk

den naam kreeg xiwCaswalls-iowtr. ïhans kregen wij

ecne fchemering van nog meer land ten zuiden in het

gezigt , doch uithoofde van de dikke mist , die in

die ftreek over den horizont hing , bleef voor het

tegenwoordige de voortzetting van land langs een

groot gedeelte dezer kust ten westen van Kaap C/annce

in het onzekere. OnmiLldcliik ons in het westen ont-

dekten wij aan vcrl'c heiden punten van den horizont

meer land , hetgeen in ons de vrees vernieuwde dat wij

nog geen open weg naar de Poolzee zonden vinden.

Toen wij langzaam naar het w<fsten (levenden, ver-

toonde het land, waarop ,Kaap Kicketts zich be-

vindt , zich tamelijk cilandachdg , en onmiddelijk ten

westen van hetzelve ontdekten wij cene aanmerkelij-

ke opening , die wij GascoymS'itivaart noemden

,

naar den Generaal gascoyne , en welke ik gaarne

zou onderzocht hebben, bijaldien de tijd zulks had

toegelaten.

's Namiddags werd de lucht helder , en wij kregen

fchoon weder; doch de wind bleef west. J)aar

zulks onzen voortgang uitermate vertraagde, namen

wij de gelegenheid waar om de boten aan land te

zenden , ten einde ecnige waarnemingen te doen :

(üenvolgens werd van ieder fchip eene boot gezon-

den , onder het bevel van de Luitenants beechey

en HoppMER , om eene baai op een' kleinen afftand

ons ten noorden en westen te onderzoeken. De

. . eers-
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eerste boot landde aan den voet van een voorgeberg-

te, hetwelk ilc noemde naar mijn' vriend uichard

RiLiiv. Zij waren naauwelijks tien minuten geland,

toen onverwacht eene frisfchc koelte uit het oosten

opHak, weshalve nicn hen onverwijld terugfeinde.

Zij hadden dus de voorgenomen waarnemingen llcwhts

ten dccle kunnen doen , die daarin bedondcn dat

zij de breedte 74% 39', 5" vonden, de lengte 91%

47', 36" en de miswijzing van het kompas 128'', 58'

07" VV. L)e rotfen aan dit gedeelte der kust belton-

den genoegzaam geheel uit kalkfleen, waarin een

overvloed van fosiiliën gevonden werden. Er was

weinig óf geene vegetatie in de flreek , die zij" gedu-

rende hun kort verblijf doorliepen; doch naardien zij

eenigc rcndicrmcst mede aan boord bragten, kan het

land niet geheel onvruchtbaar zijn. Een of twee

zilvermeeuwen QLarus argentatusy en een' gewonen

meeuw (^Larus glaucus') met zijn levend jong , had

Kapitein sabine bekomen; vijf zwarte walvisfcheii

\verden nabij het llrand gc7,ien.

De Luitenant BEEcriEV vond dat hêt land, het-

welk thans de westpunt uitmaakte , en ter zijde van

de baai , tegenover Kaap Riley ligt , een eiland was

:

ik noemde hetzelve daarom Beecheys-tilatid, Onmid-

delijk van Kaap Kiky loopt een laag punt, in welks

nabijheid zich klippen fchijnen te bevinden , naardien

zich eenc fterke branding op de oppervlakte der zeo

vertoonde; doch de Luitenant iioppivErt berigtte

dat hij op ncgcncndenig vademen geen grond kon

vinden, op den alïland van tweehonderd yards.

/ Zou-
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Zooilra de booten terug waren , werden alle zeilen

bijgezet , en wij (levenden westwaarts , waar het

vooruitzigt een meer bclangrijlc voor'c imen begon

aan te nemen. Wij befpeurdcn weldra /dat het land

waar langs wij zeilden, en dat met uitzondering van

eenige kleine invaarten, tot hiertoe zamenhangend

met de Bi'jfim-baai had gefchenen , thans zich aan

gene zijde van het Beccheys-eiland fterk naar het

noorden wendde , latende eene wijde opening tus-

fclien deze kust en het westelijk gelegen land , het-

welk zich thans als een eiland voordeed , van hetwelk

de uiterste punten ten noorden en ten zuiden on-

derfcheidenlijk zigtbaar waren. De laatilc was een

aanmerkelijk voorgebergte met twee kleine tafelber-

gen, gelijkende naar omgekeerde booten. Ik noem-

de hetzelve Kaap Hotham , naar den Commisfaris

der Admiraliteit henry hotham. Bij zonnenon-

dergang hadden wij een uitgedrekt gezjgt naar het

noorden tusfchen Kaap Hotham en de oostkust. Op

de laatfle werden verfcheiden kapen ontdekt en na-

men gegeven; tusfchen de noordclijkfte van dezen,

genaamd Kaap Bowden , en het eiland ten westen was

een kanaal van meer dan acht mijlen wijdte , waarin

uit den top der mast noch land noch ijs te zien was.

Dit deftig kanaal gaf ik den naam van onzen edcicii

WELLINGTON. Wij hadden met veel ongerustheid

en ongeduld deze opening te gemoet gezien; want

de zamenhanging van land in het noorden had altoos

voor ons eene bron van belcomniering geweest,

voornamelijk door de mogelijkheid dat hetzelve zuid-

waarts

1 Jï» *•
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waarts loopen en met de kust van Amerika zaraen-

liangen mogt. De vcrfchijning van deze breede ijs-

vrije openingen van het land aan wederzijden , inzon-

derheid het westelijk liggende, liet naaiiwelijks eeni-

gcn twijfel bij ons over, dat het laatde een eiland

was , en wij waren -van al onjce bekommering ont-

flagen ; iedereen vertronvVde dat wij thans het

land, hetwelk de westkust der Baffim-haai uitmaakt,

te boven, en werkelijk in de Poolzec waren. Ge-

heel vervuld met dit denkbeeld, waagde ik het de

voortrcllijke openinp; , die ons uit de bafuiS'baai in

het IVcllingtoH'katmal gcbragt had , te onderfchei-

dcn door den naam van Barrow-ftraat ^ naar mijn'

vriend barrow, den Secretaris van de Admiraliteit.

Aan het land, waarop Kaap Hotham ligt, en het-

welk het oostelijkfte van eenc groep eilanden is (ge-

lijk ons bil nadere ontdekking blcekji in de Poolzee

,

gaf ik den naam van Cornwallis-eiland naar den Heer

wiLLiA.Ai coaN\vALLi.«, mijn' ccrstcn fcheopsvriend

en bevelhebber; en eene invaart, zeven mijlen ten

noorden va.. Kaap Hotham, werd Bnrlow-itiwian

,genaamd, uit aciiting jegens den Ilecr robert bar-

Low, Comniislaris der koninglijke UKuiiie.

Offchoon thans twee derden v.in de maand Augus-

tus verloopcn waren , had ik all -eden om met on-

ze tot hiertoe gemaakte vorderlni^c:! te vredcn te

zijn. Ik rekende dat de zee nog zes weken bevaar-

baar blijven kon, en misfchien nog langer, bijaldien

het ijs ons toeliet bij het westwaarts llevenen , ons

altijd zuidelijk te houden. Ons vooriiitzigt was in-

der- .
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derdaad regt aangenaam ; de fchepeii hadden geene

fchade geleden, wij hadden overvloed van fcheeps-

voorraa^d ; het volk was gezond en welgemoed ; de

zee, zoo niet open, althans bevaarbaar, en bij de

officieren en de matrozen een ijverig en eenn;emmig

voornemen, om door alle mogclijko. middelen het

groote doel te bereiken , waartoe zij het geluk hadden

gejjruikt te worden. ,,.
.,
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Oumtig •\^ootuitzi§t van eenc open "westelijke door-

vaart, — Land in het noorden , eene keien van

tilanden, —^ Algemeen overzigt van dezelven, —

*

Lage eilanden met ijs omringd, —* Overblijffelen
van Esquimauxhutten en natuurvoortbrengfelen

van Byam Martins-eiland. — Trage vaart door

ijs en mist* — Aankomst en landing aan Mel-

ville-eiland. — f^ordering naar het westen en bc'

reiking van den honderdtienden graad westelijke

lengte , waarop bij eene parlementsacte eene pre*

mie gejield was.

m

D.'e (lilte hield ons, den gehcelen nacht Van den

aiften in de nabijheid van Beeche^s-ciland tot 's mor-

gens ten drie ure, wanneer cenc (lijve koelte uit

het noorden opRak; ik zcttcdc alle zeilen bij, om
zuidwaarts van kaap Hotham eene doorvaart naar de

Berings-Jlraat te zoeken. Wellingtons-kanaal was

ons ten noorden, zoo ver als ons gezigt reikte, zoo

open en b;evaarbaar als cenig gedeelte der AtLnti-

F Cche
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fc/:e Zee, maai* hetzelve lag in regte hoeken ons uit

den weg , en et was nog ccne opening van ten

minsten tien mijlen bfeedte ten zuiden van Corn'waU

lis-eilaiid: ik kon dus in gcenen dcclc aarzelen ic

bediiitcn, welk van beiden het onze zaak was te

vervolgen. Bijaldiei» evenwel de zee in het westen ^

hetwelk onze naaste weg was , niet ijs opgcftopt en

de wind gunstig geweest ware, zoit ik zulks door

het JVellitigton-kanaal beproefd hebben, waarin zich

gcene zigtbare hindernis opdeed, en een graad meer

of minder noofdclijk Weinig óf geen verfchil maakte

in den weg , dien wij naar de ijskaap hadden af te

leggen. Maar het open kanaal ten westen bragt mij

gelukkig niet in deze noodzakelijkheid. Men kan

zich niets aangenamer voordellen dan onze fnelle en

onverhindcrde viart vair Bcccheys-cilajid nair kaap

Hotham, De meeste menfchen hebben den een' of

anderen tijd ondervonden hèc gcestvcrhciFend een

. fpoedige voortgang is in eenige zaak: men zal zich

dus gemakkelijk voorrtcUcn hoe hoog dit gevoel in

ons gerezen was, die het grootst gedeelte van on-

zen weg in deze zeeën op zulk cenc trage en fuk-

kelénde wijze hadden afgelegd* • Men verbeelde zich

derhalve onze fpijt, toen, in het midden van deze

gunstige vooruitzigten , en bij de hoop , Vi'üarrtedc wij

ons vleiden, ons eensklaps en öni'erWJicht uit het

kraaljcnnest berigt werd dat ccne ijsmasfa tiisfchen

Corny»alHi-dIan(i en het land ten zuiden ons dwars

in den weg lag. Toen wij deze opllopping nader-

den > die bij kaap Ilotham begon, vonden wij dat

er
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er voor het togenvvoünlige gccnc opening in de-

zelve was , door welke cene paslligc kon onderno-

men worden. Ondertiisfchcn ontdekte de Luitenant

BEiiCHEY, na verloop van een uur, uit het kraaijen-

nest, dat een Imal uitftek ieheeii te bcftaan uit

losfe brok!:cn zwaar ijs , en verderop cone aannicr-

kehikc uitgedrckthcid van' opeai water. De J/ecla

ging dadelijk dit ijs in, en na cbn kwartier uurs bo-

ren gelukte het ons door hetzelve een' weg te ba-

nen ; de Gr/per volgde in de opening , die de Ijcc/a

gemaakt had, en wij vervolgden onzen koers naar

het westen in een even goed vaarwater als te voren.

Wij belpeurden thans dat het land ons ten noor-

den , Icdert wij Becche/^js-dland verlaten hadden , mer-

kelijk van gedaante veranderd was. Tot dus ver

was de kust iramer bergachtig £n rotfig geweest , en

de zee had toe digi: aan den oever eene aanmerkelijke

diepte gehad , terwijl de oevers van CortmalltS'd.

'land zich trapswijze van een zapdig ftrand verhie-

ven. Wij zagen ecnc opening in het land ten zui-

den, welke wij den naam gaven van Cuimitii^tiams'

invaart^ naar Kapitein charles cunninghajm ,

Commisfaris Refident te Deptford en IVooSvich , aan

wiens oplettendheid bij het uitrusten der fchcpcn Avij

veel verpligting hadden ; eene hooge en zeer be-

merkbare kaap, die de oostpunt van Cunninghams'

invaart uitmaakt, kreeg, op het verlangen van Lui-

tenant HOPPNER. , den naam van kaap Giford. Ten

oosten van deze kaap bedekte cene dikke' mist den

horizont , en bcicttcdc ons meer land in deze rigti>v^
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te zien, zoodat dcszelfs voortgang van hier tot Kaap

Clarence nog onbeflischt bleef, inmiddels hetzelve

ten westen eensklaps met ecne kaap fchcen af te bre>

ken, die ik Kaap Bunny noemde.

's Middags waren wij op de lengte van 94*, 43', 15",

breedte 74*, 20', 52", toen wij bevonden dat het land

,

hetwelk ons toen ten westen lag, een tweede eiland

was, hetwelk ik den naam van Grijfuhs-ciland gaf,

mar onzen Schout - bij - nacht kdward guiffith.

Regt tegenover dit ligt op het Conmallis-eiland een

aanmerkelijk voorgebergte, hetwelk op eenigen af-

lland zich als losgefcheurd opdeed, maar bij nade-

ring door een (luk laag land daaraan vastgehecht

werd bevonden. Ik noemde hetzelve, naar een' zeer

geacht' vriend , Kaap Martyr, 's Namiddags om twee

ure kwamen wij aan eenige zware en uitgeltrcktc

ijsvelden , die ons noodzaakten te wenden , alzoo er

geen weg tuslchendoor was. Wij llevenden den ge-

beden namiddag noordelijk met eene ftijvc koelte, in

de hoop van een fmal kanaal onder den wind van

het Griffithi-ciland te vinden. In deze vei*wachting

werden wij nogtans bedrogen; want 's avonds om

acht ure waren wij hetzelve nabij genoeg om ons te

overtuigen dat het ijs langs het geheele ilrand vast-

zat , maar het fcheen ook dat hetzelve gedurende hot

geheele faizoen niet los geweest was. Wij rigtteii

derhalve den koers naar het zuiden, waar de zee in-

middels langs den rand van een ruim ijsveUl, dat

zich ver naar het westen uiiftrekte, meer open ge-

worden was. Het ijs was in deze nabiiurfchap be-

dekt

li'
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dekt met ontelbare klompen , en de fchotfon waren

van zeven tot tien voeten dik. Ik moet hier, als

ecne zaak der opmerking niet geheel en al onwaar-

dig, melden dat wij van den tijd onzer invaart van

de Lancasur-j'und tot wij den meridiaan van 9a® ge-

pasfoerd waren, waar de noordkust der BarrowS'

(Iraat ophoudt zaraen te hangen, de wind, gelijk

gemeenlijk het geval is bij invaarten van deze foort,

onveranderlijk vlak oost of vlak west geweest was ,

zijnde zoodanig ook de ligging der kusten : toen wij

deriialve heden voor het eerst eenc aanhoudende (lij-

ve koelte uit het noorden kregen ,* waren wij gene-

gen, mlsfchien zonder grond, deze omdandigheid

daaraan toe te fchrijvcn, dat het land waar wij langs

zeilden , uit eene eilandenketen bellond , uit de ka-

nalen van welke de wind waaide, en dat er derhalve

geene (Iremniing van zamenhangeqd land meer te

vreezen was.

Na verfcheiden vruchtelooze pogingen om door

het ijs te dringen, dat thans in onzen weg lag, wa-

ren wij ten laatilcn zoo gelukkig van zulks door

middel van boren door verfcheiden dikke velden te

bewerkftelligen , waarbij de fchepen menigen hcvigen

ftoot kregen, en omftreeks middernacht waren wij

in Haat om onzen koers door het drijfijs naar het

westen te vervolgen.

Des morgens van den 24fl:en viel er cene mist

,

die ons noodzaakte af te hangen van de beftcncUg-

heid van den wind , om te weten in welk eenc rig-

ting. wij ftuurden , of vast te gaan liggen tot het
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opgeklaard was. Het eerste werd te voorkeur ge-

geven , en alle zeilen werden bijgezet , die de trage

gang van den Griper ons toeliet te voeren, de zeer

noodwendige voorzor-g .gebruikende van de kapen

niet te nabij te komen. Wij voeren een' ijsberg van

ccnc onmetelijke lütgcttrektheid voorbij, en zeilden

acht of tien mijlen langs dcnzelven , zonder eenige

opening , te ontdekken. Volgens het rapport der

ofiicicrcn was liet ijs omtrent acht voeten dik.

Op ciczc wijze hadden wij tiisfchen de vijftien en

twintig mijlen in ccnc tamelijk open zee gezeild

,

wanneer, toen *s-morgcns, om zeven ure, de mist

optrok , wij bij het doorbreken der zon bevonden

dat de wind ons niet bedrogen had , . en dat wij

den gclicclcn nacht naar het westen gehouden had-

den. Wij zagen land ten noorden, op den aliland

van negen of tien mijlen , hetwelk naderhand bleek

oen eiland te zijn , en waaraan ik den naam gaf

van Lmvther-eiland. Kort daarna ontdekten wij

ook land in het zuiden; hetzelve was hoog en

bergachtig, en eindigde in het westen met een

hoog voorgebergte, hetwelk ik Kaap //W/t^r noem-

de. Onmiddclijk achter Kaap Walker , of ten zui-

den van dezelve, was de gedaante des lands duide-

lijk zigtbaar; doch wegens de luchtgclleldhcid kon-

den wij deszclfs uitgcftrckthcid niet bepalen. Wij

peilden hier drieënvijftig vademen , boven een' bo-

dem van zand cii ileentjcs, met ccnige flukkcn ko-

raal. .
, ,.

De wind meer naar het westen loopende, na het

op»
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optrokken van de miüt, waren wij genoa;lzaakt

,

het oyerige vau den dag ons bij den wind te hou-

den, tusfchcn de twee kusten; de zuidelijke was

met ijs beladen , turwijl de oevers van het Lmvther-

eiland yolkünien open cn genaakbaar waren. ^\'ij

kwamen onverwacht aan ccn laag cn zandig eiland,,

rondom ïnet ijwaar ijs bezet; ik noemde hetzelve

ToangS'eildJid , naar den Heer thomas young, Se-

cretaris van het Bureau der lengte.

Jlet werd thans klaarblijkelijk dat al het land

rondom ons in eilanden b.uIlond. Tegen den avond

kregen wij nog meer land in het gezigt ten noor-

den, maar de aflland was op dien tijd te groot

om deszQlfs gelegenheid cn uitgeitrekthcid te onder,

fcheiden,

Vroeüj In den volgenden morgen ontdekte de

I.uitcnart bekchey uit het kraaijenncst een tweede

laag eiland,, vi^n dezelfde gedaante als, het Toutigs-

eiland,^ en liggende tusfchen de drie cn vier mijlen

ten noorden yan hetzelve. Ik gaf het den naam van

Davys-eilatid , naar den lieer humpiirey davy ^ thans

voorzitter der Koninglijke Maatfchappjj. Het naaste

land , da,t wij, 's avonds, te voren in het noorden

gezien hadden, blci^k een ander eiland te zijn, vier-

of vijf mijlen lang van liet oosten naar het westen ,.

hetwelk ik ondcrfcheiddc door den naam van G^-

rctts-eilmd, uit aciiting vuur mijn' vriend, den Kapi-

tein BENR.Y GAUUF/rr. Uet land ten noorden van

liet Garretts-eiland werd bevonden een ander eiland

\c ?.ijn , van. Qcny aanmerkelijke uitgeftrcktlicid , met

1-4 ^;.n.'
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een' fpitfcn berg aan deszelfs oostpunt. Ik noem-

de hetzelve het eiland Batfwrst^ ter eerc van deu

Graaf batifurst , Koninglijken Staatsftcretaris , en

ccne baai , nabij deszelfs zuid-oostpunt werd BaU

ford'baai genaamd.

De eilanden , die wij ontdekt hadden , gedurende

den togt van dezen dag, waaronder ik het land ten

zuiden van Lo-wther-dlatid niet durf begrijpen

,

van hetwelk wij een zeer onvolkomen gezigt beko-

men hadden , zijn over liet algemeen van cenc

middelmatige hoogte, misfchicn niet boven de vier

of vijflionderd voeten boven het waterpas der zee.

Met uitzondering van cenigc gedeelten van het eiland

Bathunt, die een woester voorkomen hebben en

hoogcr zijn, vonden wij ze allen geheel zonder

fnccmv, en wanneer de zon ze befclieen hadden zij

een bruin aanzien.

Sedert dat wij in den morgen van den 23 Kaap

Riley hadden verlaten, waren ons geene walrusfon

en waJvisfcn ontmoet , en den sollen kregen wij

,

hetgeen thans niet zonder) ecne onaangename gewaar-

wording bemerkt werd , geen enkelen vogel of

cenig ander levend fcheplel in het gezigt. Ikt

was nogtans moedgevend , dat , terwijl wij naar het

westen vorderden , voor zoover een ongunstige

wind dit toeliet, oFfchoon de zee niet ver van ons

af grootendeels met een dik en zamenhangcnd ijs

bedekt was , er nogtans een kanaal van genoegzame

breedte voor ons open was gebleven tusfchen h\

ijs en de kust onder den wind van het eiland Bah

hurst.

'T-
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hunt, liet ijs bcftond hier gcnocg^saani geheel en

al uit velden, die wij uit de mast niet konden af-

zien , en was met dezelfde foort van Ivlompen bedekt

als wij Ilraks vermeld hebben. Het westelijklle

land, dat wij thans in het gezigt kregen, was eene

kaap, die ik naar onzen Vicc-Admiraal Sir george

cocicnuK-N noemde. Deze kaap fcheen , gedurende den

geiicelen dag , gelegen op een klein eiland , afgezon-

derd van het eiland Bathunt ^ maar hetzelve tegen

den avond naderende, bevonden wij dat dezelve

daarmede verbonden was door eene lage zandige

landtong , over welke heen eenigc liooge en afgele-

gen bergen in hcc noord-Westen gezien werden.

Eene opening in het land nabij den .oever , die veel

had van ccnc rivier met eenige klipjiige eilanden aan

derzelver mond, werd Allifons-invaart genaamd,

naar den Groenlaiidfchen Commandeur op de //<?•

da, ' " "• ""'
'

'
'

'

''•''

Wij vorderden zoo weinig, gedurende den nacht

en het vrocgftc gedeelte va/i den morgen , niettcgen-

ftaande de cfi'enheid van het waier cii ojül; ilijve

koelte , dat ik moet denken dat de lh-(xnn cmis te-

rug naar Kaap Cochburn gedreven had; mair alzoo

het van een wezenlijk belang was, deze kaap om
te zeilen, alvorens eene verandering van whid, lia

jjs naar de kust drijven mogt, oorJcckle ik liet niet

ïaadzaura te wenden, ten einde do rigthig des

Ih'üoms te volgen.

1'oen wij Kaap Cochburn omzeilden , peilden wij

van drieëndertig tot eenentwintig vadenen, boven

^ $ een*
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een' bodem van gebroken fchclpen en koraal , en

cenigc zecftcrrcn Q^liUrias') kwamen inct lietdiep«

Jood bf)vcn. Nadat wjj deze kaap hadden omge-

zeild, luvgcn wij ccn' zuid-zuid-wesLcn wind, en

het water nam toe in diepte, tot op den middag,

wanneer wij op de waargenomen \)reedte van 75°,

Oi'j 5", waren, lengte, volgens de chvonometdrs,

10 1**, 39', 09"; wij peilden toen achtenzestig vade-

men. Met land ten westen aan Kaap Cockburn lag

rondom ecnc brecde baai , die ik naar onzen Vicc-

Admiraal Sir craham moo.u.e noemde.

Het weder was tlians ongemeen helder, en of-

fclioon wij ccnc ijsftrook ojis ten zuiden zagen in

^enc rigting van liet oosten naar het westen , of

paralel met den koers , dien wij hielden , en ecnig

land zich in het \vcsten opdeed ,, was echter de

.ruimte van bet open water nog zoo breed, en het

iiitzigt uit de mast over het geheel zoo gunstig,

clat ik geloofde dat de kans van elkander te moe-

ten verlaten thans grootei- was dan te voren, en

pordecldc het derhalve raadzaam, den Luitenant

^lODON nieuwe inftrycticn te geven en eene plaats

van zamcnkomst te bepalen , ingeval van onvermij-

cclijkc fcheiding van de Ikcla, ür werd dienvol-.

gicns , met dit oogmerk , ccnc boot aan boord van

den Gripcr gezonden, ik nam tevens deze gele-

genheid waar om ccnc vergelijking tusfchcn onze

chronometers te bekomen.

's Avonds, ten zeven ure waren wij het land v..

|ier westen genoeg nabij, om te kunnen zien dat

kei-
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Jictzclvc ten gedeelte was van een ander eiland,

lietwelic ik noemde naar den vice-Admiraal , Sir

THOMAS DYAM MARTIN; en ten acht ure bemerkten

wij dat de ijsmasla in het ;juiden, wat^r wij lang?

gezeild hadden, ngar het noorden wendde, en zich

yegtftreeks natjr een laag punt van den oever llrckte

,

aan welken cenc groote hoeveelheid ijs. vastzat,

0ni tien ure , nadat wij het ijs en het land duidelijk

bij v.onnenondergang gezien hndden, en vindende

dat er voor het tegenwoordige geen dot>rtogt naar

het westen was , hielden wij af naar het zuid-oos-

ten, in de hoop van ten zuiden ecnige opening h\

jjct ijs te ymden , door welke wij weder in den

verlanyden Hoers konden komen. Wij wenlen iu

de/!e hoop verlluvkt door een' donl:ercu waarhemel

in het zuiden ; doch nadat wy tot half twaalf ure

langs liet ijs gezeild hadden , zonder cenige ope-

ning te vinden , keerden wij naar het eiland terug.

Er was in deszelfs nabijheid een gedeelte van dl?

ijslbort , welke de matrozen vuil ijs noemen , waar-

op zand, Iteenen eu hier en daar moscb zat: zooda-

nig ijs moet ten eenigen tijd met het land -in fler-

ke aanraking geweest zijn. Tegen een de:ier brqkr

ken in de nabijheid der Ilechi \vas eene Ui-anding.

ei^i iehecn zoo volkomen ct>n klip bov'cn water

,

dat ik het yoorzigrig oordeelde al Cw /eilcn te (IriJT

i 1, tot eene boot dezelve onderzocht had.

• Toen wij den aSilen de zuidpunt naderden van

fon eiland , waaraan ik den <iaani gaf van JCaap

vüor de naijc^iichtciiis van

wjj-

Gilimau ^ uit achting
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wijlen den Ilcer joun gillinian , vonden wJj het

ijs in dcnzclfden toeftand als te voren ; dienvolgens

liet ik naar het noord-oosten wenden, met oog-

merk om een* doortogt te zoeken langs de noord-

zijde van het eiland, 's Morgens om tien ure zond

ik Kapitein sabine en den Heer ross, benevens de

Heercn edwards en pisher naar de oostpunt van

het eiland, hetwelk wij omtrent met de fchepen

omgezeild hadden, ten einde de noodige waarne-

mingen te doen , en de natuui-voortbrengfelen te on-

derzoeken. Onze breedte was op dert middag 75%
03', 12", lengte 103", 44", 37", en de diepte des

waters veertig vademen, 's Namiddags kwam e.en

dikke mist op , zoodra de boot geland was , die

mij vreezen deed dat zij den terugweg naar het ichip

riet gemakkelijk zou vinden. Wij zeilden af en

aan met hei dieplood over boord, hetwelk de ze-

kerde gids op deze kusten is , en deden nu en dan

een kanonfchot tot vijf ure toe , wanneer wij gerust-

gefteld werden door het antwoord op onze feinen

met musketfchotch uit de boot. De afgezondenen

berigtten bij hunne terugkomst, dat zij geland wa-

ren aan een' zandigcn oever aan de oostpunt van

het cjland, hetwelk zij over het algemeen belangrij-

ker hadden gevonden dan eenig aP'ler gedeelte der

kusten in de poolgewesten , die wij tot heden be-

zocht hadden. Op vier ondcrfcheidcn plaatfen wer-

den ovcrblijflcls gevonden van woningen der Esqui-

maux. Zes der zoodanigen, die Kapitein sauine

{gelegenheid liad om te onderzoeken , ware» gelegen

Uk •
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op een' efftn zandigen bodem digt bij de zee , en

beRonden uit in cenc cirkclvovmige of liever ovaalron-

dc gedaante gcplaatfte flccnen. Zij hadden van zeven

tot tien voeten diameter; de brcede platte zijden der

lleenen (tonden rcgtop , en de gcheele bouwwijze , als

men het zoo noemen mag, was volkomen gelijk

aan die der zomerhiittcn der Esquimaiix, die wij

het vorige jaar gezien hadden op het Jlazen-eilaud,

Bij ieder was een kleiner cirkel , doorgaans van vier

of vijf voeten diameter, die vvaarfchijnlijk tot eene

llookplaats gediend had. De kleinere cirkels waren

in onverfchillige rigtingen van de hut geplaatst, tot

welke zij behoorden; en het mosch en zand, waar-*

Tiicdc ccnigen der lage fteencn , inzonderheid die »

welken den vloer der hutten uitmaakten , bedekt

waren, bewees dat het gcheele campement reeds

vedclieiden jaren verlaten was geweest. Verfchei-

den verfche Iporen van het rendier en den muskusos

werden op verfcheidcn plaatfen gevonden, en een

kop van den laatlten , benevens verfcheidcn rendier-

honuis, werden aan boord gebragt, gelijk ook ver-

fcheidcn brokken zanddccn , waaruit de grondllag

van het eiland voornamelijk beflaat , benevens fraaije

graniet en roode feldfpath. Mcnc mcnii,te fchelpcn,

tot het gedacht der Venusfcn behoorendc, werden

in kuilen aan het Ilrand gevonden. Een thermome-

ter, wiens bol twee of drie duimen in het zand

gedoken was, op eene aanmerkelijke hoogte boven

het water , teekcnde de tcuijicratuur 354% die der

lucht, de zon door wolken vcrdonkerd zijnde, 3-J^
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de breedte dor waarncmingsplaats was 75% 09'* 23",

en de lengte , volgens de chronometers , 103% 44',

37", de inclinatie van het kompas 88°, 25', 58" en

de mlswijzing was veranderd van 128**, 58' W. , op

de lengte van 91", 48', waar wij onze luatHe waar-

mingen aan land gedaan hadden , op 165% 5o',c9"

O. ,' zoodat wij in de ruimte tiisfchcn deze beitlc

meridianen zeilende, onmiddolijk naar liet noorden

van den magnctifchen pool ftevenden, en ongetwij-

feld ccne der pleklcen op den aardbol gepasfcerd

waren, waar de kompasnaald 180° variëren moet,

of met andere woorden, waar haar noordpool [naar

liet zuiden' wijst. Deze plek is naar alle waarfchijn-

lijkheid om dezen tijd niet ver van den meridiaan

van 100** W. L. van Greemvich geweest. Hej zou

ongetwijfeld hoogst belangrijk geweest zijn , zoo-

danig eenc waarneming te doen , en op een' ande-

ren dan den zeer belemmerden togt waarop wij

ons bevonden , zou ik mij vcrpligt gerekend heb-

ben cenigen tijd daaraan op te offeren ; maar in de

tegenwoordige omdandigheden was het onmogelijk

de oorzaak te betreiu'cn , die mij daarin verhinder-

de , inzonderheid daar het belang dezer waarne-

ming voor de wetenfchappen niet voldoende was

om de vertraging te vergoeden , die het zoeken naai

zoodanig eene plaats noodwendig te weeg gebragt

zou hebben, en die bezwaarlijk verontfciiiddi^d kon

worden op een tijdiVip, dat wij federt twee of drk

dagen een' ihellcn en onafgebroken vo(jrt£ang maak*

ten naar I.ict voorname doel onzer beftemming. Ka-
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]ntcm sAniNE merkte op bij het vvaarncnicn der

vaiiatiön , ckit de kompasfeii van Kapitein katers

zamcnftel fteikcr aanltoten met de liand vcreischten

dan op de laatlle vvaarncmingsplaats in Prins-Re-

gcniS'invaart , den ydcn Augustus , waar de incli-

natie nagenoeg dezelfde was , maar wanneer zij Hon-

den den meridiaan met meer juistheid aanwezen.

Wanneer , bij voorb. , toenmaals liet kompas gcfteld

was, travcrfeerde het vin zelve, ttiaar wanneer de

ligging van eönig voorwerp met hetzelve waargeno-

men, en het kompas dikwijls van zijne plaats geno-

men weid , vcrfchiklen de aanwijzingen , nictiegen-

ilar.nde het herhaalde aanlloten, 3' of 4°, daartegen

toonde het zelve bij deze gtlcg^cnheid cene grootcri;

traagheid , maar was tevens meer juist in di'szclfs

opvolp;';;ndc; aanwijzingen.

De oostewind werd zoi.» llap en het bleef aanhou-

dend zöó inistig , dat wij gedurende den nacht niets

doen konden dftn al peilende laveren tuslchcn het

jjs en het land» daar wij geéne andere middelen had-

den om te weten in welkd rigting wij zeilden dan

de vermindering der diepte des waters aan den eeneii

kant, on het langs zeilen van het ijs aan den ande-

ren. In den morgen van den arjlten klaarde de mist

een weinig op , en wij befpeurden dat het ijs meer

open was bij Kaap Gillmau, dan toen wij b(yn'oef-

den hetzelve in de/e rigting door te dringen. Wij

maakten derhalve om vijf ure zeil naar dit punf met

een oostenkoeltje; maar om zeven ure, toen wij

twee of drie mijlen afgelegd hadden, viel de mist
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nog eens zoo dik als te voren; gelukkig hadden

wij nogtans veiTclieiden Hukken ijs kunnen opmer.

ken , naar welken wij heen fturendc , aan den

hoek van een veld kwamen, langs hetwelk wij on-

zen koers naar het westen vervolgden. Zoo lang

wij dezen gids hadden , vorderden wij met groot

vertrouwen » maar zoodra als wij aan het einde

van het veld kwamen , hetwelk toen ecne rigting

naar het zuiden nam , kwamen wij in een' toe-

ftand, in |welken wij misfchicn nog nooit.geweest

waren fcdert de ecrllc dagen van onze reis» Ten

noorden was het land , het ijs , gelijk wij vooron-

derftelden , ten 2uiden , de '.vompisfcn nutteloos ,

en de zon geheel verdonkerd door eenc mist zoo

dik, dat de Griper flechts nu en dan op eene

kabellengtc gezien kon worden. Wij hadden der-

halve letterlijk geen middel om onzen koers te re-

gelen dan het vertrouwen op de beftendigheid van

den wind , en het was niet minder vermakelijk als

nieuw den kwarticrmccster het fchip met het oog

naar den wimpel te zien regeren. In deze om-

ftandigheid konden wij nogtans flechts weinig zeil

voeren , alzoo de wind allengs uit het oosten'op-

ftak. Wij bleven voortzeilen tot elf ure , wanneer

het zoo donker werd , dat het niet langer moge-

lijk was met ecnige zekerheid voort te komen: der-

halve gebood ik de fchcpcn aan een ijsveld vast

te leggen , hebbende wij volgens de 0:hecpsrekening

twaalf mijlen afgelegd. De ilicptc was vier en veer-

tig vademen.

1>
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De mist liicld aan tot 's rriorgens vijf ure , toen

het genoegzaam oj^klaarde om het land ciï bet zwa-

re ijs te kunnen zien , hetwelk Kaap Gillman om-

ringde , die vijf of zes mijlen ons ten noorden lag.

liet ijs en het weder ons niet toelatende ons te ver-

roeren, wilde Kapitein sabine gebruik maken van

deze onontkoombare iniluiting, om eenige magnetifche

waarnemingen te doen , en de op het land in deze

hooge breedte bekomen rcfukaten te vergelijken met

de op het ijs verkrcgenen. Hij vond de inclinatie

der kompasnaald 8S°, 29', 12", vcrfchillendc flcchts

31' van de waarneming, die wij den aSften gedaan

Iiadden, \Veinig mijlen ten noorden en ten oosten

van onze tegenwoordige ligplaats. Het ijs, waaraan

de fcliepen vastlagen , was Hechts zes of zeven voe-

ten dik , en bedekt met eenc menigte waterkuiien j

waarvan de mcesten gcmeenfchap hadden met de

zee, zooclat wij met moeite uit ibmmigcn drinkbaar

water konden bekomen. Op eenige plaatfcn wa-

ren groite gaten, door welken de zcc zigtbaar was»

en de ondcrvlaktc van het ijs was zeer vergaan en

honingraatachtig , of hetgeen de Groenlandsvaarders

wormftekig noemen. Eenigen der officieren vermaak-

ten zicii met Ichaatsrijdcn op de poelen , wier op-

pervlakte hard bevroren was, en de matrozen met

glijden, kolven en andere ipclen. Toen wij eenige

fclwobnetten en oesterdreggen over boord gevvorpea

en langs den grond hadden laten Hepen , terwijl het

fciv met ligt ijs voortdreef, bekwamen wij eenige

zeeinfecten. 's Avonds kwam eene menigte ijs naar
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dc fcliepcn drijven, en ten einde niet bezet te ra-

ïicn , maakten wij zeil naar. het eiland. Wij waren

weldra genoodzaakt nogmaals aan een ijsvcld te an-

keren, op een' aflland van drie mijlen van het

'land.

Ilct weder helderde nu en dan een weinig op,

maar niet genoeg om het ij.s los te laten, voor den

31 (ten, 's morgens om negen ure, met cene zachte

noorder koelte. Wij zagen fonnvijlen eene fchemc-

riiig van land door de mist heen , waarmede de

horizont was bedekt, hetgeen genoegzaam was om
ons te onderrigten welken koers wij moesten hou-

den. Even na den middag >verd de mist zwaarder,

echter zoo dik niet, dat zulks ons vedlak van onze

tocvlugt tot ccn nieuw middel om de Ichepen te be-

Huren, hetwelk dc omftandighedcn op dien tijd ons

hadden doen uitvinden. Eer liet weder begon te

misten , en terwijl wij onzen koers vervolgden , dien

wij , naar de ligging van het land , voor den regtcn

hielden , bleef de Griper ftiptelijk achter de Hecüi ,

op den aflland van omtrent cene vierde mijl. Bi;

geluk was de mist op het Water zoo zwaar niet

,

dat zij ons belettede haar op dien aflland te zien,

De kwartiermeester hield haar op de kampanje in

het oog, en de Griper volgde van haren kant zijn

voorbeeld , en bleef dé llecla zoo digt mogelijk bij

;

én op deze wijze , hoe bclagchelijk zulks ook moge

fchijnen, is het niettemin waar dat wij het eene

fchip door middel van het andere Huurden , gedu-

rende tien mijlen van de zesUen en eene halve , die

wij

(1 f
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wij afleiden van 's middag» een rot 's avonds elf ure,

wanneer het zcci* donker werd , en ik liet raadzaam

oordeelde niet verder te gaan voor het licht genoeg

geworden was , om van ons at' te zien , naardien

het waarfchijnlijk was dat wij land naderden, het-

welk wij niet kenden : wij hielden derhalve den

zuid-zuid-oostenwind aan bakboordszijde , en peilden

•im middernacht twee en vijftig vademen tiislchen

liet drijfijs»

Des morgens van den ilton September ging de wind

liggen , en de mist werd gevolgd door Iheeuw en hvj,c\ ,

die den dampkring zeer donker maakten, 's JNlurgens

om vier ure berigttc mij de ollicier, die de wacht

had, dat er eene koelte opllak , en zeer weinig ijs

bij de fchepen was. \'erlangende voordcel te doen

met deze ginisiigc om Handigheden , liet ik dadelijk

alle zeilen bijzetten en naar het westen Ihircn. De

uitvoering van het eerste gedeelte van dit bevel was

niet moeilijk, maar te bepalen uit welke ftreek de

wind blies, en naar welken kant van den horizont

de lieven gekeerd was , ging zoo gemakkelijk niet

;

wij konden dit niet weten voor vijf ure , wanneer

de zon door de mist fcheen, en ons in (laat Helde

om onzen koers te ontdekken ; de wind bleek matig

noorden te zijn.

Naar het zuiden (levenende , hadden wij tot honderd-

vijf vademen gepeild , en onze peilingen allengs afne-

mende , toen wij westelijk lliuu-den ,• hadden wij reden

om te gelooven, dat wij in deze rigting land nader-

den. In deze vooronderilelling werden wij niet mis-
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leid , want ten lialf negen tic mist eensklaps optrek-

kende , bevonden wij ons vier of vijf mijlen van eenc

lage landtong, die naar den Heer ciuiM-rrns genaamd

werd , en die , liggende op een' attland van zes of

zeven mijlen van Byam Martim-dlnml ., wij als het

gedeelte befcliouwdcii van een ander eiland van de-

zelfde groep. Het land was bruinachtig van kleur,

en hier en daar meenden wij cenig groen te onder-

fcheiden.

Den eden 's nachts ten een ure zagen wij eene

lier , de eerste , die wij in meer dan twee maanden ge-

zien hadden. Tegen den mr>rgcn kwam de mist weder

op ; wij hadden flappen wind ; doch bet ijs was zoo

lor^ en brokkelig, dat wij met een' matigen wind er wel

liaddcn kunnen doorkomen. Daar geene der masfa's

in onze nabijheid zwaar genoeg was , om de fchepen

daaraan op de gewone wijze vast te maken , moes-

ten wij het fchip laten drijven tot zich ecnc gunsti-

ge verandering opdeed. Na een uur in dezen werk-

en hulploozen toefl:aud doorgebragt te hebben

,

maakten wij weder zeil, en de lucht opklarende,

ontdekten wij d;it het vaste ijs zich omtrent drie

mijlen van het land af uitftrckte, en de tusfchen-

ruimte opgevuld was met fchotfen, door welken wij

moesten heen zien te komen.

Daar wij niet verder voort konden , zond ik eene

boot van ieder fchip , met oogmerk om de gewone

waarnemingen aan land te doen , zoowel als om een

rendier te fchieten, en 's middags, om een ure, ver-

liet ik het fchip met ccnige officieren en niatrozen;

(Ic
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de boot van den Griper kwam weldra bij ons. Wij

landden aan ccn* zeer vlakken zandigen oever. Ilct

land had lictzclfJe voorkomen als Byam-Martins-ei'

land. üeszclfs grondllag is zandrtcen , maar wij

zagen ook brokken kalkfteen verfpreid liggen, en

door fommigcn onzer, die het eiland in verfcheiden

rigtingen doorkruist hadden, werden (lukken fteen-

kolen medegebragt. Onze jagers waren niet geluk-

kig; onchüOH zij twee rendieren in het gezigt kre-

gen , waren zij echter te felunv , en zij konden ze

niet onder het Ichot krijgen. De mest nogtans van

deze dieren , zoowel als van den muskusos , was zeer

overvloedig, voornamelijk op plaatien waar veel

mosch groeide. Hier en daar kwamen wij aan cenc

plek van een of twee morgen , met eenc rijke vege-

tatie bedekt, en baarblijkelijk de weiden dezer die-

ren, van welke hier ook eenc menigte haar en wol

kg. Verfcheiden koppen van muskusüsll-'n werden

opgeraapt , en een der matrozen van de Hccla , bragt

een' narwalhoorn aan de boot , dien hij gevonden

had op een' heuvel meer dan eene mgl van de zee ,

en die door Esquimaux of beeren daarheen gebragt

moest zijn. Wij ichoten drie of vier ptaraiigans

(Tetrao lagopus') , en dit was alles wat onze jagt

opleverde. De Artillcrielcrgeant martin en Kapi-

tein SADiMJS jongen bragten verfcheiden takken van

een' grooten denneboom aan den oever, dien zij in

het zand begraven hadden gevonden, op een' af-

ihnid van drie- of vierhonderd yards van het water.

De breedte der vvaarncmiiigsplaats was hier op bon-
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dcrd yards van den oever 74% 58', lengte , volgens

de chronometers, 107°, 03', 31", 7"' en de niiswij-

7.inp; van het kompas 151", 30', 03" O. Op den top

van een' heuvel, omtrent ecne mijl van de zee,

werd cenc fles begraven met het gewone berigt

,

en een bord aan eene Haak daarb-, gezet. Om half

negen keerden wij weder naar boord. Middelerwijl

had de Luitenant beechev vcrrcheidcn peilingen en

andere hydrograpliifche waarnemingen gedaan, om
ccne kaart van de kust te ontwerpen.

Den 3den bleef de wind tot 'i morgens half negen

flap en veranderlijk, docli toen liet ccne noorder-

kocltc ons ecnigc vorderingen maken. Het land ons

ten tvesten was een laag punt ,2 vijf mijlen ten

westen van onze waavnemingsplaats van den vorigen

dag; en het ijs was dit punt reeds zoo digt gena-

derd, dat ik flcrk twijfelde of wij er wel eene pas-

fage -tusfcijcn door zouden vinden. Toen wij dit

punt naderden peilden wij van dertig tot zeven va-

demen; maar een weinig verder peilende, hetgeen

gelukkig het ijs ons toeliet te doen , liepen wij gevaar

van op eene ondiepte te geraken , en onmjddelijk na het

omzeilen van dit punt, namen onze peilingen toe tot

zestien en zeventien vademen. W'i} hadden het punt

naauwclijks bereikt, toen de wind ons geheel ver-

liet : onniiddclijk werden de booten uitgezet , om ons

op het flceptouw te nemen ; doch de wind kort

daarna uit het westen opftekendc, waren wij genood-

,zaaki tot een ander middel onze toevlugt te nemen,

dat wij tot hiertoe nog niet in het werk gefield had-

den.
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den , namelijk gebruik te maken van kleine ankers

en walvischlijncn als wcrpankcrs , tot wij begunstigd

werilcn met ccne ftijve koelte , die ons in ten noor-

den en ten westen open water dreef.

Terwijl wij dus aan boord bezig war«n, was de

Heer ross, naar wien ik dit punt noemde, in eeuc

boot gezonden , om langs den oever te peilen , ten

einde wij de fchepen de roordceligfte pofitie konden

geven , ingeval het ijs onverhoopt aan den oever vast

mogt zitten. Ross bcrigtte , * dat hij eenc goede

diepte , in de nabijheid van den oever , gevonden

had. Het ijs zat van vijf tot zeven vademen aan

den grond ; een weinig ten westen van Point-Rofs

was een (lagboom van deze foort van ijs , beftaande

uit vci'fchcidcn aan den grond zittende zware mas-

fa's , met regelmatige tusfchenruimten van omtrent

eene ipijl , in eene rigting paralel met den oever

:

zoodat deze beide ijsmasfa's eene volkomen haven

vormden , waarin ik geloof dat de fchepen , ingeval van*

noodzakelijkheid , geplaatst hadden kunnen worden

,

zonder veel gevaar van drukking door de fchotfen.

Het was natuurlijk dat wij de mogelijkheid in het

oog hielden, dat wij genoodzaakt konden zijn den

ophanden winter in zulk eene haven door te bren-

gen ; en ik moet bekennen dat de waarfchijnlijke

mogelijkheid van zulk eene genoegzame veiligheid

voor de fchepen als deze ijshaven opleverde, inge-

val wij geene veiliger en betere' ankerplaats vonden

,

niet weinig toebragt tot het vertrouwen waarmede

.
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oiizc venigtingen gedaan werden gedurende het ovc

rigc van het tegenwoordig faizocn.

Het land , ten noord-westen van Point-Ro/s vormt

cenc aanmerkelijke baai , die ik naar den iriecr skenë

noemde. De zonncnondcrgnng was dezen avond

buitengemeen fchoon; het weder was helder en vrie-

zend, en de lucht onbcwollct. De kort daarna op-

gaande maan verfchafte een heerlijk en verheven

fchouwfpel. Het ijs omgezeild hebbende , ten einde

naar liet westen te komen , waren wij genoodzaakt

ccnigc uren op i>!iene-b(iai aan te houden , alzoo het

mistig werd, en niet licht genoeg was om te onder-

fchcidcn of er eene pasihge was tusfchen het ijs en

de westpunt der baai. Wij ontdekten aan dcrzelver

oostzijde cenc invaart van twee mijlen breed aan den

ingang; wij noemden dezelve naar den Meer üever-

LY a en zagen geen land aan het einde yah dezelve.

*s Namiddags, om half drie ure, rigtten wij den koers

naar het westen , en feinden den Griper pm de

ruimte te houden , eene voorzorg , die wij altijd ge-

bruikten , als er ondiep water te vreezen was , ten

einde het gevaar te ontwijken , dat beide fchepen

gelijktijdig aan den grond geraakten. Toen wij de

punt naderden , verminderden unzc peilingen allengs

van dertig tot zeven vademen, in welke diepte ik

ankerde, en den Heer ualimeii in eene boot afzond,

om rondom de punt te peilen, die ik den naam gaf

van Kaap Palmer. Door een fein van dé boot on-

dcrrlgt zijnde, dat er nie( minder dan zes vademen
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water werd gevonden, vervolgden wij onzen weg,

en hadden weldra de kaap in deze diepte onigczelld

,

op een' aflland van drievierde mijl van een' lagen

zandigen oever. Wij zeilden vervolgens verfcheiden

mijlen langs den oever zonder veel belemmering,

tot du wind , naar het noord-westen fchietende , ons

noodzaakte tusfchen het ijs en het land te laveren;

het bevaarbaarc kanaal was tóen tusfchen de drie en

vier mjjlon breed, 's Middags bevonden wij de

jjicedte 74% 54', 49", lengte , volgens de chrono-

meters, 108", 31', 44", cn waren toen aan een laag

zandig eiland, hetwelk naar den Heer oealy ge-

naamd werd, en aan den ingang lag van eenc bree-

dc invaart, aan wellct de naam van wijlen Lord

DRii i'oiiï gegevwMi werd. Deze invaart liep tot op

ecu' aannicrkelijken at'lland naar het noorden , ca

Icliecn ecnc gcede ligplaats voor de Icliepen aan te

bieden ; doch daar wij geene gelegenheid hatlden

,

0111 dezelve in onze booten to onderzoeken, kan ik

geene verdere bijzonderheden daarvan opgeven.

's Avcjndj , kwartier over negen ure , hadden

wij het genoegen den meridiaan van iio" wcstchjke

lengte van GreemvUh te pasieren op de breedte van

74°, 44', ao", waardoor de beide fchepen onder mijn

bevel geregtigd waren tot de premie van vijiliuizend

ponden , uitgclooO bij eene parleincntsacte aan de-

genen die zoover naai- het westen , binnen den nooid-

póolcirkel , zouden doordringen (). Ten einde den

goc-'

(•) lic weet niet of er immer van wege ons gouverne-
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goeden uitflag, die tot hiertoe onze pogingen be-

kroond had , in gelieiigen te doerï blijven , noemde

ik

ment eene premie op deze ftouce onderneming is gefield

;

mnar wel dac in de zevemietide eeuw , in het tijdvak dat

er in de wetenfchappen over het algemeen eene laakL're

indolentie, en in de '*<chckiinsc eene zoetvloeijende ver-

flapping en befchaatiie achteruitgang heerschte , het herha-

len der koene togtcn vnn heemskerk en barends in ijjps

geheel niet aangemoedigd werd door het volgende iufipide

gedicht van jakob spex, die toch den kloekmoedigen

jAQUEs SFEX , Gouverneur- generaal van Neerlands Jndic$

onder zijne voorzaten telde

:

A^ti DE ZOEKERS VAN EEN' NOORDER OF NOORT*

WESTER DOORTOGT.

»M

6 Cy, wier toclegl» flickt, om, door het Noorden lieen,

Naci' 'saeidrylis ZuJdcrdccl den dooitogt eens te vinden!

'k ï'jcken uw ftout bcdryf is grootscli , is ongemeen

,

Bat duizcnt doodcn tergt , en golven fchrooint noch winden.

Maer wat's «w oogmerk toch, zecleemvcn, fors en fier.

Om flechts dun rooden i?odt het Zuiden af te halen?

Of tcfTcns, naar uw' plicht, d'ontrolde kruisbauier

Ook in die wcreldftreek met luister te doen pralen?

Ik gifle ligt niet vreenit, dat meed het hoogde goet,

Wacriiaer de goutzucht haekt, uw' yver branden doet, -<

}, SPEX, Gedichten, biz. 263.

Het belang der kruisbanier werd, bij de ontdekking van

/imerika, door de Spanjaarden op eene wijze behartigd,

die nog de meuscbheid gruwea doet , en toch was het hea

ook hoofdzakelijk om den „ rooden god" te doen.

VERT.
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ik een fteil voorgebergte, dat wij juist voorbij kwa-

men , Kaap Bounty , onder welken naam ik hetzelve

daarom in de kaart onderfcheiden heb.

Toen wij verder naar het westen ftevcnden, be-

vonden wij dat het uiterlle einde van het land in een

laag punt beltond , hetwelk ik naar den bekenden

Amcrikaanrchen reiziger samuel iiearne nocmdcr

Ten nojrd-westen van hetzelve 'is cene baai van eeno

aanmerkelijke uitgelbcktheid, die geheel vrij van ijs

was. Wij vervolgden onzen togt tot middernacht

,

wanneer het te donker was om langer in veiligheid

voort te zeilen j de fchepeu wendden dus den (teven

naar het oosten,

Omftreeks drie ure, in den morgen van den 5den

wendden wij ons weder naar het westen, met een*

matigen noordenwind en dikke lucht met Iheeuw,

Eensklaps verminderde de diepte van vijfentwintig

op dertien , en toen op negen vademen. Wij moes-,

ten dus zorgvuldig waclit houden en met het diep-

lood over boord laveren.

Na het eindigen van den Godsdienst vergaderde ik

de oliicieren en matrozen van de Hcclc ^ en maakte

hen ollicieel bekend , dat hunne pogiiigen zoover

met een' goeden uitflag bekroond gewonlcn waren,

dat zij het regt hadden op de eerde der premi üii

,

op 's Konings buvel uitgeloofd , gelijk liiervoor ge-

meld is. Ik nam deze gelegenheid waar om iien tot

volharding te vcnnuncn in hiinnöu ijver , gedurende

het overige van dit laizoen , hen verzekeren.le dat

bijaldien wij nog ceiiiijiJ weinige graden vordgr naar het

wes-
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westen konden voortdringen , alvorens de fchepcn

ter overwintering onttakeld werden , ik weinig twij-

felde aan het bereiken van het doel onzer onderne-

ming voor het einde van dit faizoen. Ik fchreef

insgelijks een' brief aan den Luitenant liddon met

hetzelfde oogmerk. Overigens deed ik bij deze ge-

legenheid het gewoon rantfoen van vleesch vermeer-

deren en bier bij dèn zondagsmaaltijd uitdeelen.

In den namiddag Hak eene frisfche koelte op uit

het noorden, en bet ijs ons aanhoudend den weg

affluitende , beiloot ik naar den noordelijken oever

der baai te zeilen, en wanneer aldaar eene tamelijk

goede ankerplaats gevondei^ wierd, het anker te

werpen , tot er eenigc verandering kwam , hetgeen

wij 's namiddags om drie ure deden , in een' bodem

van klei en zand, waaruit wij met moeite liet diep-

lood konden ophalen. Wij lagen op een' halven ka-

bel in tien vademen water, op een* afftand van an-

derhalve mijl van den noordelijken oever. Deze

ankerplaats, die ik de Heclds- en Gripcrs-baai

noemde , verfchafte ons eene zeer veilige ligplaats

,

en wij vonden hier veel minder ijs dan op ecnig an-

der gedeelte der zuidelijke kust van het eiland.

Ik had groote reden om voldaan te zijn dat wij

de fchepen hadden laten ankeren , alzoo kort daarna

een hevige fliorm uit het noorden opflak. 's Avonds

,

toen dezelve bedaard was, zond ik Kapitein sabine

met de Hecren edwards en nias aan den wal, om

her land te onderzoeken en natuiirvoortbrengfelen te

yerzamuen. Om tien ure kwamen zij terug, heb-

ben-

ii*ii
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dat wij

daarna

ivonds

,

SAUINE

al, om

felen te

heb-

bende geland aan een laag punt , een weinig ten

westen van de fcliepcn , hetwelk zij cenc zeer woes-

te en onvruchtbare plek bevonden te zijn. Er la-

gen eenigc cendenvceron ; op verfchciden plaatfen

zagen zij ook mest en fporen van het rendier en den

muskusos. Insgelijks verzamelden zij eenigc zeein-

f'ccten. De rotfcn bcllonden geheel uit zand'dceu

doch zij bragten ook eenigc kleine ftukken graniet,

vuurrteen eii ftccnkolen aan boord. Dit eiland, aan

hetwelk onze booten thans voor de tvvecdemaal ge-

land waren, is het grootde van de onlangs ontdekte

groep. Ik noemde hetzelve Mehille-eiland ^ naar

den eersten Admiraliteitsheer van dien naam.

De llecla- en Gripers-baai was de cerfte plaats ,

waar wij het anker wierpen, fcdert wij de kust van

Norfolk verlaten hadden , eene omftandigheid , die

voor ons te meer merkwaardig was, daar zij het

volbrengen van een voornaam gedeelte onzer rei?

fch<:en aan te duiden. Zoodra wij geankerd waren,

werden de vlaggen en wimpels gcheefchen , en het

verfchaft^ ons geen gering genoegen de Britlche vlag

voor het eerst te zien waaijen in dit gewest, het-

welk men tot hiertoe bcichouwd had , als gelegen

buiten de grenzen der bewoonbare wereld.
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Verder onderzoek van het Melville-eiland. — Voor>

zetting van onzen togt naar het westen. — Lang

oponthoud door het ijs» —> Eenlge manfchappen

aan land gezonden , om rendieren en muskusosj'en

te fchieten. — Terugkomst na drie dagen lang

verdwaald te zijn geweest* — Ongerustheid aan

boord aangaande hun lot, Togt naar het

westen , tot het ijs den verderen weg geheel af-

floot, — In het wederkeeren dringt de Gripei'

'door het ijs, Opfporing en ontdekking van

eene winterhaven aan het Mclvillc-eiland.

Voorzorgen ter beveiliging der fchepen in hun

winterkwartier.

i
't

Kaardien in den morgen van den 6den de noorde-

wind . fterk aanhield , zonder ccnige waarfchijnlijk-

hcid van ons een' weg te openen achter Kaap Ilear-

ne, nam ik de gelegenheid waar om tegen acht ure

al de booten van beide fchepen aan land te zenden

,

en eene goede hoeveelheid moschturf aan boord te

bron-
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bren-

brengen, welke onze IK'crcn bciigtten, gevonden te

hebben bij een meertje , niet ver van de zee , en

welke ik befterade om gedeeltelijk onze dagelljkfclje

behoefte van fteenkolen te vervullen. Kapitein sabi-

NE begaf zich Insgelijks aan land om de noodige

waarnemingen te doen, en yerfcheiden officieren det

beide fchepen gingen mede om te jagen en voorwer-

pen van natuurlijke historie te verzamelen. De boo*

ten roeiden het punt om , aan hetwelk zij den vori-

gcn avond geland waren, en Kapitein sabine thans

verkoos als de gefchiktfte waariTemingspIaats ; men

ontdekte ten noorden cene kleine haven, met een*

boom aan den ingang , op welken de Heer pive ,

naar wien de haven genaamd werd , tien voeten wa-

ter vond, bij laag getij. De breedte van dit punt

was 74% 46', 5", lengte , volgens de chronometers

,

iio%33'9 39"j de inclinatie van het kompas werd

bevonden 88% 29', yi" en de niiswijzing ia6% 17'

18" O. Op de plaats dezer waarnemingen werd,

naar gewoonte, cene fles met een papier van den

gewonen inhoud begraven en eenigc fteenen daar

over heen geltapeld. Het was dezen dag buitenge-

ineen koud; de thermometer tcekende voor de cerftc

maal 25°.

Dé wind 's namiddag$ bedarende , en eenigc waar-

Ichijnlijkhcid zich opdoende van beweging; in het ijs

bij Kaap llearrie, werden de booten van land tcrug-

geleiud; zij kwamen om twee ure terug, en bragten

eenigc turf mede, die redelijk goed brandde, maar

niet in zulk cciic si'<JOt<i hocvccllicid als ik ha^l gc-

huo^t
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hoopt te bekomen. Om half drie , j^oodra het volk

gcfchaft had , begonnen wij liet anker te ligrcn

,

maar de flevige grond was zoo uitmuntend ^ dai wij

al onze krachten moesten aanwenden om liet anlccr

om half vijf boven te krijgen* A\'ij (levenden toen

naar Kaap Ilearnc^ die wij ten zes wre. omzeilden,

cp ecne diepte van zeventien tot twintig vademen en

den afdand van ruim cenc mijl. Er was genoegza-

me ruimte van open water langs den oever om naar

het zuidwesten te fturen; ondertusfchen had de ftorm

het ijs tot op den aflland van drie of vier mijlen

naar den oevc gedreven. Wij hadden echter opge-

merkt dat, in het omzeilen van Kaap Ileartie^ de

wind allengs naar het oosten gcfchotcn was, terwijl

wij digt langs den oever hielden , en wij hoopten

dat hij uit dezelfde ftreek gewaaid had, terwijl wli

in de baai ten anker lagen ; in welk geval wij zulk

cene zware opftopping in het zuiden niet behoef-»

den te vooronderitellcn , waaraan wij eerst genegen

waren deze ongunstige verfchijnfelen toe te fchrij*

veni

Ik begon niij met deze flreelcndc hoop te vlcijón ^

die dikwijls herhaalde teleurllellingen ons niet geheel

en al kunnen benemen, toen ik ,uit het kraaijennest

ecne digtc ijsmasfa bclpcurdc, die zicli volkomen

tot aan den oever uitRrektc bij het punt van den

westelijken uithoclc. Wij waren verzekerd dat er

voor het tegenwoordige geen doortogt naar het wes«

ten bcwerkftelligd knn worden, daar de (chotfen

letterlijk op den oever lagen, en geen droppel ojien
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water daartusfchen te zien was. Ik gebood toen de

fchepen aan een ijsveld vast te maken in eene dieptd

van vijf vademen water , en op een* afltend van vier

of vijf mijlen van het land. Het was volftrekt nood-

zakelijk de fchepen lederen nacht van tien tot twee ure

vast te leggen , aangezien het gedurende dien tijd te

donker was om voort te zeilen in een* toenand als

de onze, verdoken van het gebruik onzer kompas-

fen. Hoe verdrietig de uren van duisternis ook wa-

ren in zulke omdandigheden , de ondervinding der

vorige reis had ons alle reden gegc/en om te ge*

looven dat de maand September de gefchiktfte tyd

van het jaar was om onze ontdekkingen in deze ge<^

westen voort te zetten. Ik was dus ten fterkfteti

overtuigd dat het bereiken van ons oogmerk groo«

tendeels zou afhangen van de verdere voortgangen,

die wij in dit faizoen maakten , en befloot dus on*

ze pogingen voort te zetten tot het uiterst mogelijle

tijdftip.

De wind , gedurende den nacht , uit het noord-

oosten frisch doorgewaaid hebbende , waren w^

*s morgens van den 7den door eene menigte fchot*

fen ingelloten , die naar ons toe dreven. Wij zagen

geene verandering in den toefland van het ijs voor

*s middags ten een ure , wanneer het zich een wei-

nig van de punt af fcheen te bewegen. Wij maak-

ten de fchepen los , en begaven ons met een gun»>

tig koeltje naar de punt. *s Avonds, om acht ure,

aan de pinit komende , en geene pasfage open vin»

dende , maakten wij de fchepen vast , ia eene wijde

a bai^
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tot dit oogmerk op te zoeken. Wij hadden geene

andere keus tusfchen dit en het terugkeeren naar

eene grootere ruimte van open water ia het oosten ,

die wij achter ons gelaten hadden. :• ^
Het weder , 's morgens om vier ure , geheel ftil

zijnde, werden de fchcpen door de booten geboeg-

feerd en vastgemaakt op de gekozen plaaclën. Ons

volk kwam uit het land terug, met een* witten haas,

ondcrfcheiden gevogelte , eenige fc ledcls van mus-

kusosfcn en rendicrhoren's ; maar haiden het laatdie

dier niet aangetroffen, tiet eiland bellaat hier , evea

als de andere gedeelten v^n hetzelve waar wij ge-

land waren, voornamelijk uit zandlkcn; de brokkca

ftecnkool waren hier overvloediger en werden ook

medegenomen; zij brandden met eene zachte helde*

re vlam , zonder Iplijten of knappen.

Gedurende eenige dagen bleven wij in denzelfden

toeftand. De manichappcn hielden zich bezig met

fleenkolen aan boord te halen en op de jagt te gaan.

Den uden had de Heer dealy het geluk van den

eerden muskusos te fchieten; maar het was op dett

af(land van acht of tien mijlen van de iciiepen , en

onze tegenwoordige tocfland veroorloofde niet eeni-

ge manichappcn te zenden , om hom aan boord

te halen. Een ftuk van liet vicesch , dat de Heer

DEALY mcucbragt, was redelijk goed van fmaak,

maar de reuk was in geenen dcele aanlokkelijk.

De wind was gedurende den nacht en morgen

van (]m raden uit liet noorden npi;i.*lbken , en ver-

anlcFiit: , iiuar liet iiourd-nüürd-wcstea loopende»

ü 2 ia

•
! f.

1

s

'

i ; 'I

:it j _

':

il I
' I

I , <1

'^m
(r

1 11

I Ml 1

I- i

, ;,,, r-.^n-. ^1

f.

%
< \

't
i5 1

,

"Ml

i.i



I

^éu. 1]\

,,

'
, , r.

Iiir VIERDE HOOFDSTUK.

to een* zeer hevigen (lorm. Kort daarop werd het

Qs driftig, en fleepte het veld mede, waaraan de

Ifeeia op den pden en loden had vastgelegen

,

z^.odtM wij ons geluickig rekenden met onze tegen-

woordige ligplaats, die ongelijk veiliger was. De

Grlper lag ook redelyk veilig en befchut tegen het

drijvend ijs, hetwelk in den loop des voormiddags

eene fnelheid verkregen had van meer dan anderhal-

ve mijl in het uur. Een aanhoudende en waakzame

itltkijk was noodwendig : ingeval de berg, waarin on-

ze dreggen zaten , van den grond mogt losgèfcheurd

worden, dan dreven wij onvermijdelijk verfcheiden

mijlen terug naar het oosten ., en de arbeid der laat-

fte tien dagen ging in weinig uren verloren. De

nacht was koud en guur, met dikke fneeuw, die

tusfchen de bergen doorvliegende, eene groote drift

naakte, in de holle wegen, w^irmede dit gedeelte

Van het eiland doorfueden is.

Thans moet ik melding maken van een voorval, het-

welk ons , gedurende de twee laatde dagen, met angst

en fchrik vervulde. In den vroegen morgen van dea

I iden ontving ik een brieQe van den Luitenant liddon,

mij meldende dat met den dageraad des vorigen diigs

de Groenlandsvaarder fife met zes man van den Gri-

per waren vertrokken, met oogmerk om rendieren

.en muskusosfen te fchieten , wier fpoor men in een*

hollen weg ten westen de fchepen gezien liaj. Daar

tX\ niet terug gekomen waren , ingevolge de orders

aan fife, en flechts een' geringen voorraad hadden

medegenomen , was het natuurlijk te vreezen dat zij

« in
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In het vervolgen van het wild verdwaald waren ge^

raakt, vooral daar de nacht te guiir geweest was

om zich vrijwillig aan de koude bloot te (lellen, ik

ried dus den Luitenant liooon eenige manfchappeh

te zenden, om hen te zoeken, en reid, beverly

en WAKEHAM boden daartoe dadelijk hunn' dienst

vrijwillig aan. Naauwelijks waren zij vertrokken,

of het begon te fneeuwen, hetgeen den dampkring

zoo donker maakte , dat zij zelf verdwaalden , in

weerwil van alle genomen voorzorg, maar gelukkig

kregen zij de vuurpijlen in het gezigt, die wg op-

lieten , toen het donker geworden was , en vonden

alzoo den weg naar de fchepen. Om tien ure kwa*

men zij terug, uitgeput van koude en vermoeid-

heid, doch zonder eenig berigt van de afwezigen.

Met het aanbreken van den volgenden dag zond

ik den Luitenant hoppner. met de (leng der fokke-

mast van de Hecla^ ingerigt als eene vlaggedok,

dien hij , vier of vijf mijlen landwaarts in , op een*

hoogen berg plantte^ en aan denzelven een* giooten

wimpel heesch , die in alle rigtingen op een' aanm«r-

kclijken aflhnd kon gezien worden. Dit middel

kwam ons gefchikter voor, om de verdwaalden op

den weg naar het fchip te helpen ^ dan het uitzen-

den van manfchappen, om hen te zoeken, die mij

de voorzigtigheid , zoo wel als de menschlijkheid

,

niet veroorloofde op een' giooten aflland van de

fcliL'pcn te zenden; maar de fneeuw viel, geduren-

de den geheelcn dag van den laden, zoo dik, dat

er op dien tijd geen nut van dit middel verwacht
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kón worden , en de avond viel zonder dat de afWe-*

zigen opdaagden.

Onze bekommering deeg nu op . het hoogst i ik

2ond dcrhalven den volgenden morgen vier benden

af, onder het bevel van zorgvuldige oflicieren , om

hen te zoeken; zij waren voorzien van een aantal

ftaken met vlaggetjes daaraan vastgemaakt, die zy

op geregelde afilanden moesten planten , met Tiet

dubbel oogmerk om hen zelvcn bij hunne terug-

komst zoowel als de afwezigen tot wegwijzers naar

de fchepen te dienen. Aan iedere (laak werd ecne

flesch gehangen , met een papier , waarop de noodi-

ge aanwijzing en het berigi Hond, dat er levensmid-

delen bij den grooten vlaggcdok op den berg te

vinden waren. Deze -manfchappcn verlieten het

fchip , kort na het aanbreken van den dag, onder

hevigen westenwind en aanhoudende fnecuw; de

thermometer ftond op aS*. Dit weder hield den

geheelen dag aan , zonder tusfchcnpozing , en onze

bekommering wegens het lot onzer manfchappen

fteeg tot den hoogllen top, toen de zon voor de

derde maal achter de westelijke bergen begon te

dalen , federt zij het fchip verlaten hadden. Ik zal

derhalve de blijde aandoeningen niet pogen te be-

fchrijven, die wij eensklaps ondervonden, toen de

Griper ons het overeengekomen feiu gaf, om ons

te berigten dat zijne manfchappen , of een gedeelte

derzelven, op den terugweg gezien werden. Kort
' daarop zagen wij ook zeven perfonen langs het

fiiand uit het oosten komen, welken de Heer n/as

en
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en zijne lieden blelcen te zijn , met vier van de ze-

ven man behoorende tot den Griper, namelijk de

korporaal en drie matrozen. Zij verhaalden ons

dat zij weinig uren na hun vertreic van het fchip

waren verdwaald geraakt , en zonder ecnig waartee-

kcn gezworven liadden tot den volgenden dag, 's mor-

gens tien ure, wanneer zü den grooten vlaggcilok

op een' aanmerkelijken aflland zagen. Op dien tijd

waren allen nog bij elkander, maar thans ongelukkig

gefcheiden , door een verfchil van gevoelens , aan-

gaande den vlaggeftok, dien fife voor een' kleine-

ren , dien wij , eenige dagen gelcJen , opgerigt had-

den , op een' grooten aflland ten oosten van onze

tegenwoordige ligplaats, genomen had, en met twee

man in eene tegengedelde rigting gegaan was. De

andere vier, die thans teruggekomen waren, waaivad

twee alreeds merkelijk verzwakt, bellotcn op den vlag-

geftok af te gaan. Toen zij een eind wcgs hadden ge-

gaan en in (laat waren om te onderfcheiden v/at het

was , zocht een hunner pipb in te Iialcn , maar hij

was te vermoeid, en keerde terug nnar zijne kame-

raden. Een gedeelte van den nacht rustten zij uit,

maakten eene foort van hut van fteeiicn en turf,

ojn zich tegen de koude te befchuttcn , en (laken

met buskruid een vuur aan van droog mosch , om
hunne voeten te warmen ; jebrek aan voedfel had»

den zij nog niet geleden; zij hadden van raauwe

korhoenders geleefd, die zij in genoegzame menigte

konden bekomen, 's Morgens hervatteden zij hun»

nen weg naar den vlaggeilok , dien zij binnen drie
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of vier uren bereikten , nadat de Luitenant beechey

eenige mondbehoeften bij denzelven geplaatst had.

Nadat zij eenig brood gegeten en een weinig rum

met water gedronicen hadden , een mengfel , dat zij

volkomen fmakeloos en kleverig vonden , vervolg-

den zij hunne wandeling naar de fchepen, en had-

eten nog niet lang gegaan , toen zij , niettegcnöaande

het aanhoudend fneeuvvde, voetftappcn ontdekten,

die hen bij nias en de zijnen geleidden a door wie

zij naar de fchepen gebragt werden.
*

Het berigt, dat zij ons gaven van fife en zijne

tv"*e kameraden , deed ons vermoeden , dat wij hen

,

ZQO zij nog leefden', op een' aanmerkehjken afdand

in het westen zouden vinden, en eenige manl'chap-

pen waren juist op het punt van in deze rigiing

tiitgezonden te worden , toen de ongerustheid en be-

Icommering, die het raisloopen ons zou veroorzaakt

hebben , voorgekomen werden , door de terugkomst

der andere opzoekcrs, met het berigt dat fife en de

twee man op weg waren naar de fchepen , zijnde

nog omtrent vijf mijlen in het oosten verwijderd.

Eenige verfche manfchappen werden dadelijk afge-

zonden , om hen te halen , en zij kwamen , 's avonds

om tien ure aan boord , na eene afwezigheid van

lenennegentig uren, en gedurende drie nachten

blootgefteld geweest te zijn aan de guurheid van het

eerlte vvinterweJer , dat wij ondervonden. Genoeg-

zaam allen waren uitgeput door koude en vermoeid-

heid, en fomniigen waren de vingers en tenen be-

vroren; doch door de kunde en onafgebroken zorg

" van

lil
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': n onze fcheepsartfen waren zij in weinig dagen

weder in ftaat ora hur arbeid te hervatten.

Wij hadden des te grooter reden om God te

danken voor het gelukkig wedervinden onzer man-

fchappen ; want om half twaalf üak een geweldige

ftorm op, terwijl de thenrometer op 15" daalde,

en de nacht zoo ftreng koudvvas, dat zij in hunnen

reeds merkelijk verzwakten toeftand , dien onmoge-

lijk hadden kunnen doorftaan. In o. tmoedige dank-

baarheid jegens God voor deze bli_ik zijner barm-

hartigheid, noemden wij het voorgebergte ten wes-

ten der fchepen Kaap Foorzienigheid,

Kort na middernacht fcheurde het landijs los»

tusfchen de Ilecla en den oever, waaraan het

fchip vast lag , en dreef weg ;
gelukkig kaptsn wij

tijdig genoeg onze dreggen, waardoor wij het on-

geluk vermeden van door het ijs vaiï de kust weg-

ge fleept te worden, daar wij door den kleinen ijs-

berg voor ons, die op tien vademen water aan den

grond fcheen te zitten, genoegzaam beveiligd wer*

den. Het ankertouw werd achterwaarts aan den

oever gelegd , en ik befloot , ingeval df berg insge-

lijks driftig werd , onze dreggen van denzelven te

kappen , en het fchip- met het ankertouw op vijf va-

demen diepte , en een' afftand van veertig of vijftij

yards van den oever gebragf hebbende, een tuianker

te werpen, tot de wind bedaard was. Ik deelde mijn

voornemen den Luitenant l;odo.v mede, en ried

hem, ingeval van nood, liever den Qriper op het

zachte Ihand te laten loopen, dan te wagen van

H 5 naar



m ;3

l>i/

m !

m
f ff I; :

i li

HH:

laa ri E 11 D E H O O F D S T U It.

naar Iict oosten terug gedreven worden. Bij geluk

nogtans was het niet noodig de toevlugt tot dezen

maatregel te nemen , daar het ijs aan den grond bleef

zitten , ondanks de hevigheid van den wind en eene

tamelijlc hooggaande zee in het westen , terwijl de

ruimte van open water tusfchen het ijs en het land

in deze rigting toenam.

Den i4dcn, 's morgens om drie ure, ftond de ther-

mometer op 9° en rees allengs tot 17° eer het mid-

dernacht was. Deze plotslingc ep onverwachte veran-

dering in de temperatuur des dampkrings op dezen

tijd was inderdaad treifcnd , en van dezen dag moet

ook het begin van den winter gerekend worden.

In den morgen van den isden haalden wij onze

vlaggellokken weder aan boord , en om tien ure de

wind iets bedaard zijnde , werd het ankertouv var

den oever losgemaakt, en wij wilden onder ;/.*.

gaan; maar de wind Hak weder zoo hevig op, dat

wij nogmaals onze dreggen in het ijs moesten wer-

pen. *s Avonds werd ons ankcrtouw nogmaals aan

den oever vastgemaakt, en wij landden om waarne-

mingen wegens de roiswijzing van het kompas te

doen, welke 117% 52', 21" O werd bevonden.

Den volgenden dag , 's morgens om negen ure, de

wind bedaard en het weder helder zijnde, maakten

wij zeil naar het westen , op twee of drie mijlen

aflhinds van het land, dat wij langs zeilden. Tegea

den middag kwamen wij aan Kaap Voorzienigheid ^

en drie of vier mijlen voorbij hetzelve werd een an-

der nog hooger voorgebergte ontdekt, en naar den

I
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Heer hay. Secretaris van den eersten Admiraliteits-

heer, genaamd. Op de plaats, die wij 's morgens

verlaten hadden , was het ijs zes of zeven mijlen

van den oever weggedreven ; maar wij bevonden

,

toen wij voortzeilden , dat het kanaal allengs naau-

wer werd , tot het ijs ten laatften bleek in eene

zware en ondoordringbare masfa te beftaan , die aan

de kust vastzat , ccn weinig ten oosten van Kaap

Hay. Onze breedte was , volgens de fcheepsreke-

ning, 74% 23^ S;,", lengte 112% 29', 30".

's Namiddags veranderde de wind in een' ftorm

,

zoodat wij genoodzaakt waren fterk gereefde mars-

zeilen te voeren , en naar eene veilige ligplaats voor

de fchepen uit te zien, gedurende den volgendei|

nacht, die zeer ondiiimig dreigde te zullen zijn;

maar deze was in de nabijheid niet te vinden : ik

was derhalve in de onaangename noodzakelijkheid

van terug te moeten keeren naar de lagerkust, drie

en eene halve mijl ten oosten van Kaap Foorzienig'

heid^ alwaar de fclicpen in de tegenwoordige omtlan-

digheden tamelijk in veiligheid geplaatst konden wor-

den, gedurende de zes of zeven uren duisternis. Daar

het omtrent donker was eer de Gripcr aankwam,

wannneer het moeilijk is een fchip aan het ijs vast

te maken, oordeelde de Luitenant liddon het noo-

dig hetzelve vier vademen in te gaan , op honderd

yards van de kust , en hier zijn tuianker te werpen.

!^ Vvonds ten half elf geraakte ccue zware ijsmasft

vlo? , die bij ons aan den grond zat , en maakte on-

'fer ïiet drijven ecu geweld als ccn fchip dat langs

dcQ
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als de onze geweest aan de andere zijde van den

berg, die hem gedeeltelgk voor ons gezigt bedekte»

Wij zagen liem, gedurende een' zeer langen tijd,

overliellen, maar wetende dat eene zeer geringe

drukking zulks te weeg kon brengen , waren wg

desaangaande weinig ongerust. Ik vernam van den'

Luitenant liodoiV dat een ijsveld zijn ankertouw af-

gebroken en het fchip naar de kust gelleept had

;

een ander tijdig geworpen anker behoedde het fchip

voor (Iranden. De Griper verloor ook eene vati

zijne booten bg deze gelegenheid, doch had geluk*

kig zelf goene fchade bekomen.

*s Morgens , om negen ure , kwam er eenige be-

weging in het ijs. De gelegenheid werd waargeno^

men om de Hecla in eene kleine holte te brengen,

gevormd door het grondijs , waar wij , gedurende

den nacht ongehinderd bleven liggen. De ollicieren

en matrozen waren zeer vermoeid door den arbeid

van den dag; ik liet daarom de brasfcn van de

groote raa fplitfen, en eene extra uitdceling doen van

patentvleesch,

In den vroegen morgen van den aoften ftak eene

frisfche koelte op uit het noord-noord-oosten , en het

ijs begon zich te openen van het land af. Ik ver-

liet niet dadelijk mijne ligplaats ; want een droom

dreef het ijs nog naar het westen. Om half acht

zagen wij rene fchots zich bewegen naar de bogt in

welke de Griper lag. Weinig minuten daarna zagwi

wij hem zoodanig overhellen, dat er geen twijfel

was of het ijs bad hem naar de kust gedcongei^.
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Den cadet palmer aan land gezonden hebbende^-

om te onderzoeken hoedanig zijn toeftand was , kreeg

ik berigt dat hij aan den grond zat, hebbende flcchts

zeven voeten water , en dat het ijs nog met dringen

aanhield. Ik raadpleegde mijne officieren wegens de

maatregelen , die in deze omöan.ligheid genomen moes-

ten worden, en zond den Luitenant beechey naar

den Griper , om mijne voornemens den Iviiitenant

LiDDON mede te dcclen. Ik (lelde voor , bijaldien de

Griper merkelijke vcrligting vereischte
.,
alvorens hij

\veder vlot worden kon , iietgeen in doszelfs tegen-

woordigen toeftand eenigen tijd vorderen zou, de

Hecla zoo fpoedig mogelijk op de eerile veilige plaats

te brengen , die wij konden vinden , en vervolgens

alle handen te werk te (tellen om den Griper vlot

te krijgen.

Kort na ons vertrek uit Engeland had de Luite-

nant LIDDON hevige oanvallen van rheumatismus ge-

had , die hem de kajuit deden houden gedurende on-

zen to^t door de Jhlantifche Zcc^ doch waarvan

hij kort na onze vaart in het ijs in Junij in zoo ver

herftelde, dat hij, gedurende den zomer, zijn' post

op het dek beftendig waarnemen kon. De vermoei-

jenisfen van de laatfte veertien dagen, en de gevoe-

lige verandering in de temperatuur van den damp-

kring, hadden een' nadeeligcn invloed op zijn ge-

ftel , zoodat hij , toen de Griper aan den grond ge-

raakte , zich weder geheel ongedeld bevond. Ik

floeg hem dus voor , om aan boord van de Ihcïa

^ver te gaan, tot de Griper weder vlot wierd ; doch

hü
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hij wilde in geenen deele daartoe verdaan , verzeke-

rende dat hij de laatile in plaats van de eerde man

ziyi zou , die den Griper verliet , en hij bleef het

grootde gedeelte van den dag op het dek zitten»

om de noodige bevelen te geven*

De noordewind fterk aanhoudende, verliet het ijs

zeer fchielijk de kust in den namiddag. Alvorens

de Luitenant beechey den Griper verliet , had men

aan de vvaterzijJe van het fchip gepeild en tusfchen

de vijftien en zestien voeten water gevonden, en toen

de vloed inviel , kregen wij hoop dat hetzelve zon-

der moeite en fchade vlot zou worden. Kort na den

middag befpeurdcn wij dat hetzelve merkelijk gere-

zen was, en om twee uren werden wij door den

telegraaph onder/igt dat de Griper vlot was. Een

gedeelte van ons volk werd aan boord gezontlen om

hem in Haat te helpen (lellen van zeil te maken,

wanneer het ijs zulks zou toelaten. De noordewind

blies den geheelen nacht door, met veel fneeuw.

Om middernacht teekende de thermometer roj*.

Het noorderlicht wei-d flaauvvlijk in het zuid-zuid-

westen gezien.

Het vergevorderd jaargetijde , het ongunstig aan-

zien van het ijs in het westen en het gevaar , het-

welk de fchepen in de laatst verlopen dagen gedreigd

had , bragt mij natuurlijk tot het befluit om naar

een winterkwartier uit te zien. ]k achtte het mijn'

pligt al de oudde oIHcieren der expeditie te raadple-

gen wegens het opzoeken van eene haven , in wel-

ke de fchepen , gedurende den winter , veilig ge-

. .
plaatst
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plaatst konden worden. Het gevoelen van al'e o'Ti-

eieren met het mijne overeenfliemniende , befloot ik

,

wanneer het ijs en het weder zulks zouden toelaten,

terug te zeilen naar de Hecla-en Grlpers-baai , in

wier nabijheid alleen wij reden hadden te gclooveii

dat eene voegzame haven gevonden zou worden.

Den aaflen , 's morgens ten half drie , werd het

nachtfcin gegeven om op te breken, en wij be-

gonnen onze ankers te ligtcn; maar de touwen wa-

ren zoo ftijf met ijs omvroren, dat zulks zeer

moeilijk ging , en het vijf ure was eer de fchepen on-

der zeil waren. Ons roer was ook zoodanig met ij9

bezet , dat het niet bewogen kon worden, voor eene

boot het ijs er rondom afgehakt had. Wij ftevenden

naar het oosten zonder eenige belemmering, in een

kanaal van omtrent vijf mijlen breedte, tot op viee

o'f vijf mijlen van Kaap Hearne ^ waar het ijs ons

den weg begon af te lluitcn. Wij bereikten de

punt op den middag , en hier was ons voorn itzigt

iiict aanmoedigend. De ankerplaats in de baai was

geheel vrij van alle belemmering, maar eene ruimte

van drie of vier mijlen , ten noord-of>sten van Kaap

Heartie, was geheel met baai-ijs bedekt, hetgeen het

meer dan waarichijnlijk maakte dat wij de anker-

plaats niet zouden kunnen bereiken. Wij gingen

het ijs in met kracht van zeilen , hetwelk zulk een*

fterken wederltand niet bood als wij gevreesd had-

den. Toen ik zag dat de Griper, die gedurende

den dag verfchcidcn mijlen was achtergebleven , on-

mogelijk de ankerplaats voor den donker- kon berei-
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ken , en vreezende dat hij , gedurende den nacht

,

mogt invriezen, deed ik den Luitenant i.iddov feln

om zijn fchip aan het grondijs van Kaap Hearne

vast te leggen , hetgeen hij deed.. Kort na zonntn-

ondergang had ik reden om hetzelfde voor de Heola

te weezen; want het jong ijs begon zich op de op-

pervlakte des waters te formeren , en bood in een uur

tijds zooveel wedcrdand aan den gang des fchips,

ondanks deszelfs kracht van zeilen , met eene fris«

fche koelte, dat het ecnigen tijd twijfelachtig was,

of wij de ankerplaats zouden bereiken. Wij peildea

nogtans ten laatften negenentwintig vademen, en

*s avonds ten acht ure ankerden wij in een' leerfii- .

gen grond, een weinig ten westen van onze lig-

plaats van den 5den.

De noordewind hield den geheelen nacht aan met

zware fneeuwjagt. 's Morgens ten half zeven was

er gelukkig zoo weinig baai-ijs , dat eene boot er ge-

makkelijk kon doordringen. Ik verliet het fchip mec

den Heer nias, om Fifcs-havcn te onderzoeken, die

men mij berigt had dat eene goede ligplaats ople-

verde , maar hebbende een' boom aan den ingang.

Ik beval den Luitenant beechey terzelfder tijd de

Hecla onder zeil te brengen, en op de plaats te an-

keren , waar ik tot dat oogmerk eene boei zou leg-

gen. Men verbeelde zich mijne ontftcltenis , toen

ik, bij mijne aankomst in Fifcs-havcn, dezelve geheel

met ijs bedekt vond , van zes tot twaalf duimen

dikte , hetwelk ontdaan was federt ons laatfte be-

zoek aan deze plaacs. Ik landde aan de westz^'dft
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der haven , en werd kort daarna gevolgd door eens

boot van den Griper, die van Kaap Hearne ver-

trokken was. Ik kreeg door den Heer skexe be-

rigt dat er door de officieren eene tweede baai of

haven bij de vorige gelegenheid was ge;:ien gewor-

den ,, op een' korten afltand , ten wcstcu van deze.

"Wy verloren dus geen tijd om dei-waarts te roeijcn,

tiadat ik eene boei, bij welke de llecla moest anke-

ren, gelegd en den Luitenant bekchey het uoodi-

ge fein gegeven had.

Naar het westen ftevenende , pasfeerden wij eene

ondiepe en open baai , digt aan de haven , die wij

thans zouden onderzoeken, en kort daarop kwamen

wy a^ een rif van klippen , dat zich omtrent drie-

vierde mijl ten zuiden naar een laag pimt van de

zuid-oostzijde der haven uitdrektc. Ilct rif omzei-

lende, aan hetwelk eene menigte zwaar ijs vast

lag , bevonden wij dat zich een zamenhangend ijs*

veld , van vier of vijf duimen dikte , over de ge-

heele haven geformeerd had, welke in ieder ander

opzigt tot ons oogmerk gefchikt fchcen, en dat het

noodig zijn zou een kanaal van twee mijlen lengte,

door het ijs te zagen , ten einde de fchepen op eene

veilige ligplaats te brengen. Wij peilden het kanaal

naar de haven , omtrent drievierde mijl , door mid-

del van gaten in het ijs , Waardoor wij het dieplood

lieten zinken en vonden van vijf tot zes vademcD

diepte.

Tot dus ver gevorderd L.jnde , bleef mij nog ove-

"

%\% den boom van nfcs-havcu te peilen , en dan

tus-
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tusfchen de beide plaatfcn te kiezen. Ik keerde »aQ

boord terug, om het volk uit de booten te Uteo

fchaifen , en ging vervolgens over tot de uitvoering

van mijn oogmerk. De ingang \^n'Ftfes-haven i«

uitermate fmal , hetgeen ons te eer de voldagen oQ;*

mogelijkheid deed inzien van de Ichepen in dezelve

te brengen; want wij vonden de diepte van den

boom flcchts twaalf voeten bij hoog water en

fpringvloed. Ik keerde derhalve weder aan boord

»

en befloot den volgenden morgen het rif om te

zeilen naar den ingang der westelijke liaven. Ër

viel dezen avond nog veel fneeuw, en na zonnenonr

dergang zettcde zich het jong ijs.

Den 24il:ea vertrokken de fchepen ; de wind was

nog noordelijk en het weder zacht en fchoon. Zoo-

dra de Hecla onder zeil was voer ik h^^ar in eene

boot vooruit , om te pellen en eene ankerplaats voor

de (fchepen te zoeken. Westelijk naar de punt vaA

het rif zeilende , hadden wij niet minder dan drie en

drievierde vademen diepte, en verder van de kust

afhoudende, zouden wij nog meer diepte gehad

hebben, maar de v^ind fchraal zijnde, waren wij ge-

noodzaakt noordelijk te houden. Digt aan de zuid-

westpunt van deze haven is een merkwaardig blok

van zaaddcen , ccnigzins gelijkende naar het dak

van een huis , waarop naderhand door den Heer

FISHER de namen der fchepen zijn ingelhedeo. JD&-

ze fteenmasfa is zeer bemerkbaar, wanneer ro^

van het oosten komt , en van het zuiden gezien

aan het düde van hot rif, verltrckt zij eet eoi

1 2 go<id
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goed waartceken voor het kanaal naar de haven.

Aan het einde van het rif kreeg het water zes va-

demen diepte, en de Ilecla wierp haar anker op

acht vademen , eene halve mijl achter het rif, en digt

aan den rand van het ijs , door hetwelk het kanaal

gezaagd zou worden. De Griper kwam kort daar-

na aan , en 's morgens om half negen waren beide

fchcpen in eene veilige pofitie om het voorgenomen

werk te beginnen.

Zoodra het volk ontbeten had , begaf ik mij met

een klein gedeelte manfchappen weder aan het peilen,

en het afbakenen van den naasten weg des kanaals,

naar de ankerplaats. Ik had mijne orders gelaten

voor lederen officier en matroos aan boord der beide

fchepen, die gebruikt zou worden, tot het openen

van dit kanaal. Zij maakten eerst twee paralel loo-

pende linicn, wier afftanJ van elkander iets meer

dan de breedte van het grootfte fchip bedroeg;

langs deze liniën werd met de ijszaag eene fnet'

gemaakt, en vervolgens dwarsfneden in tusfch

ruimten van tien tot twintig voeten , waardoor men

het ijs in vierkante (lukken verdeelde , die men nog-

maals in de fchuinte doorfnijdcn moest, opdat z^

ruimte hadden om het kanaal uit te drijvcu. Toen

ik van liet bovengedeelte der haven terug kwam,
waar ik de plaats had af[!;cbakend , die mij voor ons

winterkwartier het gelchiktst voorkwam, vond ik

dat men aanmerkelijke vorderingen had gemaakt met

het zagen van het kanaal en het wegruimen der

fchotfen. Dit laatile hadden de matrozen , die gaar-

'''
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«€ de dingen naar liiinn' eigen zin verrigten, zich

gemakkelijk gemaakt, door ecnc noorder koelte

waar te nemen en eenige bootszeilen op de fchot-

fcn te zetten , hetgeen hen veel tijd en arbeid be-

fpaarde. Dit gedeelte der bewerking was nogtans

wel het mocilijUfte van al , voornamelijk wegens de

menigte jong ijs , dat zich aan den ingang van het

kanaal formeerde , alwaar hetzelve voor zonnenonder-

gang zoo dik was geworden , dat er geen doovtogt

meer voor de losfc brokken was , zonder hetzelve

te breken. Is Avonds om half acht ure , ligtten wij

onze ankers en begonnen het kanaal op te varen,

maar de noordewind blies zoo (terk , en het volk

w?s zoo vermoeid , zijnde bijna negentien uren

aanhoudend aan den arbeid geweest, dat het mid-

dernacht was , eer wij het einde van ons eerste

dagwerk bereikten. Terwijl wij dus bezig waren,

zagen wij omllrecks negen ure een fchitterend licht,

hetwelk volkomen een weerlicht geleek. Op denzelf-

den tijd, en gedurende een groot gedeelte van den

nacht vernamen wij een aanlioudcnden glans aan het

noordelijk gedeelte des hemels, welke waarichijnlijk

door liet noorderlicht veroorzaakt werd. Ik liet ie-

der' man een halfpond versch vleesch tot een extra

rantzoen geven , en dit werd dagelijks gedaan , tot

het einde van onze tegenwoordige onderneming.

In den morgen van den a.sflen werden alle han-

den op nieuw aan het werk gedold , wanneer raen

begreep de 1'chotfen , zoodra zij doorgezaagd wa-

ren, onder het ijs te fchuiveii, 'm plaats van ze

I 3 bet
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htt kanaal te laten uitdrijven , hetgeen thans on-

di;énli]k gewonion was, .mardien het benedcnge-

deelte des kanaals , waardoor de fchepen gepasfeerd

waren , gedurende den nacht was digt gevroren.

Om het onderfchuiven te bewerkllelligen , moest

een gedeelte der manfchappen zich op- het eene ein-

de der fchots plaatfcn , om hetzelve te doen zin-

ken , terwijl een ander gedeelte de fchots met aan

het andere einde vastgemaakte haken en touwen

het einde , waarop de matrozen loonden , onder hef

ijs trok , die er , onder het infchuiven , behendig

affprongen. De oflicieren van beide fchepen be«

ftuurden dezen arbeid. Verfcheiden matrozen fton-

den dikwijls tot aan de knitn in het water, ter-

wijl de thermometer gewoonlijk 20° en nooit hoo-

ger dan 16" teckende. *s Avonds om i:es uren,

bragten wij de fchepen in beweging. De Griper

was achter aan de Hecia vast gebonden, en de

manfchappen van beide fchepen, aan wederzijden,

van het Kanaal op het ijs geplaatst, moesten de

fchepen met touwen voortrekken. Hiermede was

ons tweede dagwerk verrigt.

Den 2()llcn had ik gaarne de oflicieren en ma-

trozen rustdag laten hcudcn, daar het tocii Zondag

was; maar de fnclheid, waarmede het ijs in dikte

toenam, naarmate de temperatuur des dan,;>krings

verminderde, zou het verzuimen van een* dag xzn

ernstige gevolgen gemaakt licbben. Ik gebood dus

dat het v.-ork 's mür,:;cns op den gewonen tijd

voortgezet zou worden , en dit bevel werd met

zoo-

l/ll!
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5Joovecl lust en ijver uitgevoerd , zoowel als met de

kunde , die de matrozen, nu verkregen hadden in het

doorzagen en onderfchuiven van het ijs , dat zij

,

offchoon de thermometer 's morgens op ó* fliond

,

en gedurende den dag niet hooger rees dan 9%
zij des middags het kanaal voltooid hadden, heb-

bende hcJen in vier uren meer verrigc dan in een*

der twee vorige gcheele dagen. De gchcclc lengte

van dit kanaal was 4082 yards, of omtrent tweeen

«en derde mijl. De gemiddelde dikte van het ijs wa^

zeven duimen.

's Middags om half tw^e begonnen wij cIc fchepen

voort te trekken op dezt.fde wijze als te voren, en

kwartier over drie ure bereikten wij onze winter-

kwartieren , en het volk van beide fchepen hief een

driemalen herliaald vreugdegeroep aan. De fchepen

lagen op vijf vademen water , eene kabellengte van

den oever aan de noordvvestzgde van de havai

,

waaraan ik den naam gaf van Wintcrhavcn^ en

noemde een eilandengroep , die ik in de Poolzce

ontdekt hxd, Nkuw-Georgie ; .luch mij naderhand

hcrinneiende dat deze naam reeds aan een ander ge-

deelte van de wereld is gegeven , veranderde ik

dezelven in dien var Noord-Qcorgiaanfchc Eilan"

den, ter ecrc van onzen geëcrbiedigden Koning

GEOROE Ilf, wiens lange regering zich zoo uitllekcnd

onderfchciJen heeft door de uitbreiding en vorderin-

gen in de aarurijks- en zeevaankundige wetenfchap-

pen , en de voortzetting van nieuwe en gewigtige

ontdckkifijjicn iu beiden.
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Voorzorgen ter beveiliging v/tn defchepen en den voor*

raad^ zoo wel als ter handha^ng van de goede orde,

zindelijkheid , gezondheid en 'welgemoedheid onder

het fcheepsvolk, — Oprigting van een tooneel en

een Noord-Georgiaansch nieuwsblad, — Oprig-

ting van een obfervatorium aan den oever. —
Begin otizer 'winteruitfpanningen. — Staat van

de temperatuur en verfcheiden meteorologifche ver-

fchijnfelen. — Gemengde voorvallen op het einde

Van het jaar 1819.

T,hans de plaats bereikt hebbende , waar wij naar

alle vvaarichijnlijkheid ten minflen acJit of negen

inaandcn zouden moeten blijven, gedurende drie

van welken wij de zonnefchijf in het geheel niet

«ouden zien , moest ik mijne opmerkzaamheid dade-

lijk op verfcheiden gewigtige voorwerpen vestigen,

waaronder menige' van een' geheel vreemden aard,

en die een' oiiieior van de koninglijke marine voor

de eerlicmaal voorkwamen, en in de gehcelc ge-

fchie-

•i .
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fchiedenis (^cr fcheepvaart zeldzaam zijn. De veilig-

heid der fchepcn en het behoud van den onderlchei-

den 'voorraad waren voorwerpen van een onmidde-

lijk belang. Een geregeld Itelfel van handhaving der

goede- orde en zindelijkheid, als meest bevorderlijk

voor de gezondheid van het volk, gedurende den

langen , donkeren en flrengen winter , vorderde

evenzeer mijne oplettendheid.

Er werd derhalve geen oogenblik verzuimd in

het begin van onze werkzaamheden. De masten

worden geheel onttakeld, uitgezonderd de ilengen

van de groote mast der Hccla, waaraan de electro-

meterketting werd vastgemaakt, om de uitwerkingen

der atmofpherilche elcctriciteit waar te nemen. De
ondcrfte raas werden met touwen op cene genoeg-

zame hoogte zoodanig vast gemaakt; dat zij de

planken konden dragen , waarmede het gchcelc

fchip bedekt zou worden, en waarover een kleed

gelegd werd, op dezelfde wijze als de vrachtwagens

gewoonlijk bedekt worden: op deze wijze waren de

fchepcn teg'^n üieeuw en wind genoegzaam gedekt.

De booten, handlpaken, loupend want en zeilen,

werden aan land gcbragt, ten einde z' veel moge-

lijk plaats op het dek te winnen , o\> u- het volk

aldaar de noodige ligchaamsbcwcging zou kannen

hehben , wanneer het weder niet toeliet aan land ic

gaan. IJct was ook volftrckt noodig tot behoud

van onze' zeilen en touwwerk , die (lijf bevroren

waren, dat zij in dien lta.it bleven tot de weder-

komst der lente; want daar het oiimogelijk was de-

1 5 zei-
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zelven te droogcn , wegens de aanhoudende koude ,

«ouden zij , in het fchip zelf bewaard wordende «

Waar de warmte ligt het ontdooijcn bewerken kon ,

waarfchiinhjk verrotten ; zij werden daarom met de

booten aan land gebragt en met zeildoek bedekt.

Naderhanc' i,evondcn wij nogtans dat deze bedekking

beter ware nagelaten geweest ; want daar wij geene

genoegzaam digte loots over dezelvcn , kondm boiH

wen, om het indringen der fijne fneeuw te belet-.

ten, diende zulks alleen om den wind aan he£

dwarlen te brengen en des te meer fneeuw op te

hopen, en ik twijfel thans niet dat het beter is

zoodanige voorwerpen in den (laat , gelijk ik be-

fchreven heb, eenvoudig op eenige rigchcls te leg-

gen , om hen van den grond te houden , en de

fneeuw er op te laten vallen gelijk zij valt. Bij ge-

brek aan ondervinding in dit opzigt gaven wij ons

ook veel onnoodigc moeite met de ankers over het

het ijs aan land te llocncn , met oogmerk om de

fchcpcn aan de kust vast te leggen , bij het losgaan

van het i;s in de lente; ecne voorzorg waartoe niet

de gcririgfie aanlcidi4i;>; was , en waardoor de kabels

den gehcclen winter onnoouig aan bcfchadiging wer-

den blootgclkld.

Zooclra de Icliepen beveiligd en gedekt waren

,

Was in de eerste plaats mijne aandacht gevestigd op

het welzijn der olficieren en matrozen en het be-

houd van den buitengemeenen graad van" gezond-

heid , die tot hiertoe op beide fchepen iiad ge-

hecrccht. Bij onze aankomst in ons vvintcrkvvar-

•
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tier, m een iaizoen dat de officieren en matrozen

veel vermoeijenisfen hadden uicgcfhan , was het aange-

naam 'dé uitmuntende gezondheid op te mcricen, die

2ij doorgaans genoten hadden. Op onzen togt door

de Atlantifchc Zee hadden zich zeker eenigt Icleine

owpasfelijkheden vertoond, oiitftaande uit vochtig-

beid en koude; maar dezen waren zoo onbeduidend

dat zij gcene melding verdienden ; en federt onxe aan-

homs:: in den Poolcirkel , een' tijd van twee of drie

maanden, is er geen enkel geval van geneeskundige

hulp op de ziekenlijst aangeteekend geworden.

Hiervan moet nogtans ccne uitzondering gemaakt

worden ted aanzien van den Luitenant liddon ,

die kort na ons vertrek uit Engeland hevig aan

rheumatieke pijnen lefïl , waarvan hij nog niet her-

fteld was. Wat de ligchaamstoevallen betreft, wa-

. ren wjj niet minder geluklii^. Benige kleine onge-

makken door de vorst en eene kwetfuur door bus-

kruid , die nog niet herfteld waren , veroorzaakten

flechts cene kortftondige ongcfteldheid. Niet het

minde Voorteeken van fcorbut , de meest te vrezen

ziekte in deze omfbndigheden , had zich nog cp

geen der fchopen vertoond. Kortom , de gezond-

heid der officieren en matrozen, met de weinige

bovengemelde uitzonderingen, was in den wen-

fthel'iVften toeftanJ ; ci\, het was niet mmdcr aange-

naam op te merken , dat de gezondheid van hunnen

geest met die van hun ligchaam in volmaakte even-

redigheid ftond, en federt het begin der reis gee-

«e de .minde verandering had ondergaan. ïitit za.-
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incntrcfTcnde omftandighcdco , en de vermogende

voorbehoedmiddelen , waarvan wij voorzien waren

,

deden ons de (lelligc hoop opvatten, dat wij bij den

aanvanc{ des volgenden faizoens ons getal en onze

gezondlieid onverminderd zouden vinden.

'J'cn einde dezen gezondsheidstoeftand onder het

fchccpsvulk te onderhouden , en het welzijn van al-

len te bevorderen, werden er zoodanige fchilckingen

gemaakt, aangaande de warmte en droogte der flaaiv.

plaatfcn , als de omdandighedcn vereischten , en in

dit opzigt moesten cenige zwarigheden te boven ge-

komen worden , waarop men mogelijk niet bedacht

geweest was. Kort na onze aankomst in Winterha-

ven , toen de thermometer merkelijk onder nul ge-

daald was, vonden wij dat dt daqjp van de ketels,

zoowel als van de ademhaling en andere uitwaasfe-

mingen van de bewoonde gedeelten der fchepen, zich

in droppels aan de balken en wanden zettede ', zoo-

daw dezen bellcndig vochtig waren. Om dit lastig

ongemak te verdrijven , moest er genoegzamie warm-

te en doórtogt van verfche lucht onderhouden wor-

den, om het aanzetten des damps in eenig gedeelte

van hot fchip te beletten. Te dien einde werd een

groote fteenen oven met gegoten ijzer bekleed, waarin '

gedurende den winter ons brood gebakken \verd, aan

het groote luik geplaatst, de pijp in de lengte door

bet fchip geleid en de rook door het voorfte luik

uitgelaten. Aan de andere zijde van het ruim werd

tegen de kombuis een toedel geplaatst , om een*

Itroom verwarmde' lucht tusfchendeks door te lei-

den.

f
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den. Deze toedel beftond in ccnc eenvoudige ijve-

ren kast Viin omtrent vijftien vierkante duimen <,

waardoor drie pijpen liepen van twee duimen mid»

dellijns , hebbende van onder genieenfchap met de

buitenlucht , en loopende boven in cene metalen

bus ; aan deze bus was cene koperen kagchelpijp

vastgemaakt en geleid naar hei middelde gedeel-

te van het ruim tusfchendeks. Wanneer nu in de

iijzeren kast vuur geftookt werd , verwarmde zij de

lucht in dcrzelver doortogt door de drie pijpen, uit

welken zij geleid werd door eene kagchelpijp naar

de kooijen van het vulk. Wanneer deze toedel in

behoorlijke orde was , bewerkte een matig vuur

een' luchtftroom van 87* warmte op zeventien voe-

ten afllands van de (lookplaats; en met cene houten

pijp , of eenigen anderen onvolkomen warmteleider,

die haar niet ontfnappcn liet, kon zij ongetwijfeld

nog veel verder voortgeleid worden. Door dit mid-

del gelukte het ons de vochtigheid te verdrijven uit

de plaatfen, waar het volk fliep en fchafte; doch

i.oen het zeer Ilreng koud werd, keerde dit onge-

mak in een' zeer vcrontrustenden graad weder. On-

der de aangewende middelen was een fcherm van

zeildoek, hangende aan de balken rondom de kom-

buis , hetwelk de dampen van de ketels opving en

bclettede zich elders aan te zetten. Dit fcherm was

ons bij uitllek nuttig bij het aftappen van het war*

me bier, dat wij federt eenigen tijd gewoon waren

te brouwen uit de mout- en hopesfentic , en het-

welk gedurende eenige weken het gewoon lantzocn

t
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van fterken drank vervangen moest. Wij vonden

nogtans den damp van dit brouwen gedurende de

koude zoo lastig , dat , hoe veel waarde het bier

,

als een anti-fcorbutiek middel, ook had, wij het

brouwen liever nalieten; ik moet hier ook bijvoe<

gen , dat wij , als het ilreng koud was , het bier

niet genoegzaam aan het gisren konden krijgen, om
het fniakelijk te maken.

Tot behoud der gezondheid , en als een nood»

wend">e maatregel van fpaarzaamhcid , werden er

eerjige veranderingen gemaakt in de hoeveelheid en

hoedanigheid der mondbelioeften. Ik verminderde

het rantzoen brood op twee derden, een maatre-

gel , die misfchien van het begin der reis af had

kunnen genomen worden. Een pond van doniums

pateiitvlcesch en een pint geconcentrceerde foep ver-

ving een pond gezouten vleesch weeklijks; een ge-

deelte bier en wijn werd in plaats van geestrijken

drank gegeven, en een klein gedeelte zuurkool en

pekelvleesch met zoov eel azijn als noodig was

,

werd op geregelde tijden gebruikt. Het dagelijksch

rantzoen citroenfap en fuiker , met eene gcnoegza*

rae hoeveelheic water , werd door ieder* matroos in

de tegenwoordigheid van een* daartoe beftemden offi-

cier gedronken. Het laatlle zal misfchien diegeenen

oimooilig voorkomen, die niet weten hoezeer de

matrozen kinderen gtlijken , in hetgeen voor hunne

gezondheid nuttig en heilzaam is. Wanneer ereenig

wild gefchoien was , werd hetzelve telkens in plaats

van het gcvvone vleesch , en niet ais een toegift

bo-
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boven het bepaald raiitzoen, verdeeld, uitgezonderd

in eenige buitengewone gevallen; doch in geenen

deele hadden de officieren noch in hoeveelheid noch

in hoedanigheid iets hoegenaamd vooruit boven de

gemeenen.

Ten aanzien der brandffoffen , die zulk een gewigtig

artikel zijn in zoodanig een (Ireng klimaat , werd de

uiterfte fpaarzaamheid in acht genomen. Er werden

flechts zooveel fleenkolen verftookt als even toerei-

kend was tot behoud der gezondheid aan boord def

fchepen. Onmiddellijk na onze aankomst liet ik

naar turf of niosch zoeken, en een klem gedeelte

van jiet laatfle werd als brandftof gebruikt; maar

«onder hetzelve vooraf te droogen, waartoe wij,

uit hoofde van het vergevorderd faizoen, geene

gelegenheid hadden , was het te vochtig om eenige

fleenkolen te befparen. Wij zochten zorgvuldig

naar eene (leenkolcnader aan land, maar konden

flechts eenige weinige ftukken verzamelen, gedurcn»

de ons verblijf in TFinterhaven.

Groote acht werd er gegeven op de kleeding van

het volk, hetwelk, volgens fcheepsgebruik, in bakken

afgedeeld was ; ieder bak flond onder het bevel van

een' officier, die verantwoordelijk was voor de per-

foonlijke zindelijkheid der geenen die onder zijn be»

vel ftonden , zoowel als voor het in orde houden

hunner kleedden. Het volk werd geregeld lederen

morgen en avond geïnfpecteerd ; in dien tijd onder-

zocht ik met den Luitenant beechey en den wond-

heeler edwaros de kooijen «ii plunje , en een dag

in
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hl de week was beï^emd om de keel en het tand-

vlecscli van het volk door onze artfen te laten on-

derzoeken, opdat het geringde kenteeken van fcor-

but dadelijk ontdekt en in tijds gepuste middelen

daartegen aangewend konden worden.

Het was mijn oogmerk het beddegoed der ma-

trozen ten minsten eens in de week op het dek te

laten brengen, om te luchten; maar hier deed zidi

eene zwarigheid op, die zonder voorafgaande onder-

vinding niet gemakkelijk voor te komen was. Zoo

dikwijls een laken op het dek gebragt werd en eer/

korten tijd in de lucht hing, nam hetzelve de tem-

peratuur van den dampkring aan: was deze nu, bij-

voorbeeld, onder nul, dan was het onvermiidelijk

gevolg , dat de ultwafeming zich aan de weder in

het' fchip gebragte lakens zettede , zich verdikte,

en dezelven dadehjk zoo nat maakte, dat het onmo-

gelijk was daaronder te (lapcn, en zij °erst, bij het

vuur gedroogd moesten worden. Wij waren der-

halve genoodzaakt dezelven aan lijnen tusfchendeks

op te hangen, als het eenig middel om ze te luch-

ten; en nog lastiger was het, dat wij tot hetzelfde

middel ook onze tocvlugt moesten nemen om het ge-

wasfchen linnen te drogen.

In den toeftand van werkeloosheid, waarin wij

thans voor een groot gedeelte van het jaar geplaatst

waren, zpcht ik eenige uitfpanningen te bedenken

voor het volk , gedurende dit lang en vervelend tijdr

vak. Ik ftelde daarom aan de oHicicrcn voor, om

aan boord van de Hccla een tooncel op te rigten,

als

m
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als een gdclnkt middel óm die vvelgemoedheid en

weltevrcdenlieid by onze lieden te onderhouden,

die zij tot hiertoe betoond hadden. Deze voorflag

droeg de goedijcuring weg der officieren van beide

fchepcn» en de Luitenant beechey werd tot too-

aeeldirecteur verkozen. Onze eerste voorftelling

werd bepaald tegen den 5den November, tot groot

genoegen van het volk. In deze uitfpanningen nam

ik zelf deel , begrijpende dat een voorbeelcf van blij-

geestigheid, door onmiddelijk deel te nemen in alles

wat dezelve bevorderen kon, een wezenlijk gedeel-

te mijner pligten was , in de omftandigheden , waarin

wij ons bevonden,.

Ten einde verder de welgemoedheid onder ons te

bewaren, zoowel als om ons eene vermakelijke be-

zigheid te verfchafTen ^ gedurende de bcilendige

duisternis, bragten wij een wekelijksch nieuwspapiet

tot ftand t hetwelk genaamd werd : De Noord-Geor*

giaanfche Courant m Winterchronijk , en waarVaQ

Kapitein sabinë de redactie op zich nam , onder

voorwaarde dat de officieren van beide fchepen bij-

dragen daartoe zouden leveren ; en hoewel misfchien

cenige bedenkingen mogten ontllaan tegen zoodanig

een papier op. .oorlogsfchepen , was ik te wel be-

wust van' de befcheidenheid , zoowel als van de uit-

ihuntende denkw^ze m^ner officieren, om eenige

onaangename gevolgen daarvan te vreezen ; integen*

deel kan ik gerustelijk eeggen » dat de wekelijkfche

bjijdtagm het gelultlug gevolg hadden van de ledige

. K uren

-T'
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uren bezig te Iioudcn der gecncn die ze levcrfen

,

en hen te vermaken die ze lazen.

Onmiddelijk na onze aankomst in tFinterhavcn

hield Kapitein sabine zich be^ig met het uitkiezen

van eene gefchikte plaats voor het obfervatortum

,

hetwelk omtrent zevenhonderd yards ten westen van

de fchcpen werd opgerigt. Wij vonden ook goed

om eene loots aan land op te flaan , waarin de ho-

rologiën en inftrumenten geplaatst werden; te dien

einde maakten wij gebruik Van de greene planken,

die wij aan boord hadden, om noódtooten daarvan

te maken , en die daardoor hare béftemming niet ver-

loren. De grond was zoo hard b«vforcn , dat het

veel moeite kostte ora gaten te tffrffccn, waarin de

ftijlen moesten flaan. De wandefi va» deze loots

dubbel zijnde, met mosch tttsfóhenbciden , kón,

zelfs in de ftrcngflte koude die wij nog ondervonden

hadden , door een' enkden kagclïct zóïkter veel moeit

te een' genoegzamcn war. itegTaad bhderliioudiEn wor-

den.

Onder de menigvuldige gelukkige dttvdsaidigheden

,

die ons gedurende bet eerfte tijd^flak vüft oni« reis

begunstigd hadden, wds geiene van mettr gewijd

dan het tijdig pl&atfen der fehepett ito deze haven,

want in den eersten nacht na oiizè aankomst , den

EÖftcn September , viel de thermometer op -*-i%

LVi den volgenden dag was de zeé volkomen' digb-

gevroren, zoover het oog van die bargen reikte, en

Da diep tijd nergens meer open wattr te zien. Bclb-

-' Ier
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tér bemerkten wij , in de eerste drie weken van Oc-

tobcr, dat het jong ijs aan den mond der haven foni<

wijlen door de groote fchotfeh verbroken werd , zoo-

dat de Taatden nog eenige > ruimte moesten hebben ,

waarin 4ij iich konden bewegen ; maar na dien tijd

was de iQt geheel en al mèc vast en bewegingloos

\J8 bedekt. •

* n •'"!'?-'

.

Na onze aankomst in de haven zagen wij verfchei-

den rendieren en eenige korhoendcrs; maar hét land

was zoo 4:>iitbIoot van fchuilplaatfen , dat onze jagers

niet veeï opded^, en- wij fchoten ilechts drie ren-

(Seren , voor het vèrtfek van dezen en de anderft

dieren , von het eiland , hetwelk plaats had voor het-

einde van October, blijvende alleen de wolven en

de vosfen, öm ons» gedurende ons verblijf, gezelfchap

te houderi. Dé volwasfen rendieren, die wij in dsn

herfst fchoten, leverden ons van lao tot 170. pon-

den vleeseh ieder, en een jong woog 84 ponden.

Den iften October werd Kapitein sabinbs jon-

gen, die een* vosfenval op eenigen afdand van de

fchepen had wezen nazien, door een*^ grooten ijlsbeer

vervolgd , die hem tot aan de fchepen naliep , alwaar

hij met eenige kogels ontvangen werd, waarop hij|

wederom keerde. Déze beer, een der grootften,

die wij zagen , gedurende ons verblijf in Winterha^

ven , was zuiverder wit dan wij er te voren eeni-

gen gezien hadden , zijnde de kleur dezer dieren

over het algemeen vuilgeel, wanneer men dezelve»

met ds witheid vaii de fneeuw «n het i^s. ter|*'

lijkt. •
•••• •:.;-,. '.::
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In den nacht van den 4den hadden wij tien' zwaren

florm uit het zuiden , die ons een voldoend bewijs

gaf van de veiligheid der haven , die wij gekozen

hadden; want het oude ijs werd in den morgen be-

vonden fterk gedrukt te hebben opdat, hetwelk

zich onlangs aan den ingang had aangezet, terwijl

dat binnen de twee punten der haven volkomen vast

en orhewogen bleef.

£ \^ loden eenige rendieren bij de fchepen gezien

wordende, werden eenige manfchappen afgezonden,

die, ccn rendierhert gekwetst hebbende, door de

drift in het vervolgen van hetzelve mijn bevel verga-

ten, dat ieder man voor zonnenondergang weder aan

boord moest zijn, en kwamen eerst zeer laat terug, na-

dat wij ons wegens hen zeer ongerust hadden gemaakt.

Ik bepaalde daarom dat de kosten der vuurpijlen en

andere feinen, in zoodanige gevallen gemaakt , voort-

aan van hunne gaadje zouden afgetrokken worden.

JOHN PEARSON , ccu matroos van den Gripcr , was

de laatfte , die aan buord terug kwam ; zijne handen

%varen bevroren , daar hij onvoorzigrig zonder wan-

ten was uitgegaan , met een geweer in zijne hand.

£cn gedeelte onzer manfchappen vond hem bij geluk

nog , offchoon het reeds 7'*p«* donkT was , toen hij

van een* fneeuwhoop was afgevalltn , en ^xea graad

van vcrdooving en flaperigheid reeds begon te ge-

voelen^ die, wanneer men zich daaraan overgeeft,

onvermüdelijk dodelijk is. Toen bij aan boord kwam,

-waren zijne vingers geheel flijf en gebogen naar het

geweer, dat bij dsunuedc gedragen had; drlcmoesten

f hem

dase
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hem kort daarna afgezet worden , niettegenftaande alle

aangewende zorg van onze artfen om ze te behouden.

Hoezeer de ftrenge koude even zoo fterk op

de geestvermogens werkt als op die van het lig-

chaam , bleek aan dezen man , zoowel als aan twee

jonge cadets , die nog voor hem terug kwamen , en

die AVij wegens pearson wilden ondervragen. Toen

ik hen in de kajuit ontbood, zagen zij wild, fpra-

ken verward en onduidelijk , en het was onmogelijk

om op onze vragen een verftandig antwoord uit hen

te krijgen. Toen zij ecnigen djd aan boord geweest

waren, keerden hunne verftimdelijke vermogens al-

lengs met den verfnelden omloop des bloeds terug;

en toen eerst kon men zich overtuigen dat zij niet

te veel gedronken hadden. Voor de geenen die kou-

de landen meermalen bezocht hebben zal dit geene

nieuwe aanmerking zijn ; maar ik kan niet nalaten

te denken , en het is daarom dat ik dezelve maak ,

dat menig matroos al& een dronkaard gellratt zal

zijn , die enkel door de uitwerkingen der koude be-

vangen was ; want ik heb meer dan eens fommigen

van ons volk in een* ftaat gezien , zeo volkomen ge-

lijk aan dronkenfchap , dat ik lien zekerUjk daarvan

befchiildlgd zou hebben , bijaldien ik niet volmaaki

zeker geweest ware, dat zij met geene mogelijkheid

op bet MdvUk-eilaud een* anderea ftexken drank

konden bekomen dan iheeuwwater. Tea einde het

gttvaar van te verdwalen voor te komen, hetwelk

hoc langer hoe meer te vreezen was, naarmate de

dagen kortej; werden en de grond met raeer fneen^-

I*.'
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bedekt geraakte, plaatftcn wij op alle bergen, b'mnM^

de twee of drie mijlen van de haven , lange Haken

met armep , die naar de fchcpen hecnwe^en.

, Ik heb boreid$ gezegd dat al het water, dat wij

binnen den Poolcirkel gebruikten, fneeuwwater was

,

hetwelk door de «on of op het vuur gefinolten

«verd. Zoodra de fphepen in hun winterkwartier

waren, moesten wij enkel onze toeyliigt to.t het

laatde middel nemeq , hetgeen ons yecl branddof-

fen kostte gedurende de wintermaandeii» Wij namei^

daartoe de rneeu\y die de wind rundom de fchepcQ

, had opgehoopt. Dikwijls inoestet) w^ het daaruit

bekomen water doorzijgen, wegens het zand, het-r

. welk van het eiland met de fneeuytr oyeryvoei , waar"*.

, pa. het water helder en gezond was,

Pen i5den zagen wij de laatfte tro,ep korhoendcrs

in dit faizocn. . Denzelfden dag. ontmoette ons volk

eene kudde van vijftien rendieren in het zuiden; zij

hadden in het eerst allen op den grond gelegen, ber

halve een, waarfchijnliJH een hert, hetwelk de ande-

ren fcheen te bewaken, loopende aanhoudend om
hen heen,, en ttooteude hen fomtijds met zijn ge-

wei , om hen tot de vlugt a^n te fporen , waartoe

zij niet zeer geiieigd fchenen,

, Den volgenden dag ftak een geweldige ftorra op uit

het noorden, verzeld van zulk eene ójjskQ fneeuwjagt,

dat, offclioon het zeer helder weder was, de lootsi

op den afltand van drie- of vierhonderd yards naau-?

welijks van de fchepen gezien, kon worden. Bij

zoodanig eene gelegenheid was het niemand gebor-

loofd
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loofd, onder eenig voorwendfel, de fchcpcn te ver-

laten ; trouwens , ik geloof ook niet , dat bij zuHc

eene fneeuwjagt met een* Iiarden (lorm, wanneer de

thermometer zeer laag (lond , een mcnschlijk \yezen

een uur daaraan blo tgedeld kon worden zonder

het te bederven. Om derhalve de gcmeenfchap tus-

fchcn beide füliepen te onderhouden, die nog geen

halve kabellengte van elkander lagen, zoowel als

met de loots aan land , werd als wegwijzer eene lijn

- van het eene tot het andere gefpannen. Omftreeks

het midden van October begon de iheeuw in kleinei*

vlokken te vallen dan in den zomer , en kort daar-

na viel zij ia zeer kleine veertjes, die allerlei kris-

tallifatiën aannamen. Op dezen dag werd de middag-

hoogto met een' artificielen horizont waargenomen;

ik teckende dit aan , omdat het de laatfle dag was ,

dat wij daartoe gelegenheid hadden , die zich nu ia

vier maanden niet weder opdeed.

Den i^den en iSden berigtten onze jagers dat de

rendieren zich talrijker vertoonden dan te voren,

waaruit wij beHoten , dat zij zich bij elkander verza-

melden , om over het üs naar het vaste land van ^me"

rika te vertrekken; na dien dag zagen wij er ode

ilechts een of twee op het eiland. Sedert het be-

trekken van ons winterkwartier werden zij in kudden

van acht tot twintig ontmoet, en op een' dag za-

gen wij er tusfchen de veertig en vijftigw Een ther-

mometer, den iSdcn 's middags in de zon gepkiUit,

rees Hechts tot —s^'; de temperatuur was in do

fchaduwe — lö.',

K 4 ' i!^
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Ik had reeds voor ecnigen tijd in ernstige o^rbrw»«

ging genomen, of het ook noodig ware het ijs rond*

om de fchepen open te maken. Wij hadden flechta^

<vvee of drie perfoncn aian boord , dio gedurende den

geheelen wmtcr ingeyroren geweest waren , in ecu

koud gewest: dezen raadpleegde ik, en zij oordeel*

den indcrctaad deze voorzorg noodwendig , uit hoofd&

van de mogeKjkhcid, dat, bij laag water, het fchip in,

bet ijs aan het hangen zou komen, en dus niet

met de ebbe en vloei dalen en rijzen kon, waarvan

het gevolg kon zijn , dat , door de zwaarte van het

liangend fchip , Hgt eene plank op de waterlinie kon

bsfcheuren. In dit opzigt kon ik nogtans gerust

zijn , alzoo ik wis,t hoc gering ebbe en vloed op

deze kust waren , en ook opgemerkt had dat ecu,

fyrmgvlocd de gehecle iismasln in de haven van^ den

oever losmaakte, zoodat hct js en de daarin vast-

zittende .fchepen daalden en rezen inet ebbe en

vloed. De eenige zwarigheid dus, die nog over-

loleef, was dat de zijdelingiche perfrag van het ijs

op de waterlinie van de fchepen dezelven zoodanig

beknellen mogt, dat zij daardoor befchadigd wierden.

Deze bekommering werd nog vergroot, toen de

Luitenant liddon mij berigtte dat zijne officieren
i^

e^ paar uachten geleden , een llcrk gekraak m den

buik van hefc fchip gehoord hadden hetgeen hen

op het denkbeeld gebragt had, dat er iets losweek.

T)it geluid nogtans , hetwelk naderhand zeer dikwijls

gehoord werd, bleek ni^ts anders te zrjn dan het

kraken , hetwelk ook dikwijls in de huizen m kou-

de-

' it
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de landen gehoord wordt, en het gevolg U van

het bevriezen' en ultzetteil der vochtigheid in het niet

genoegzaam gedroogd hout. Ondertusfcben , om
buiten alle verantwoording te bUiven, oordeelde ik

het voorzigtig het ijs rondom de fchepen open. te

laten hakken , een arbeid , die het volk der beide

fchepen twee gehecle dagen bezig Jn'eld, zijnde het

jjs thans drieëntwintig duimen dik; ^ ik befloot dit

werk dagelijks te laten verrlgten , zoolang het weder

«ulks toeliet.

Den aollen October was een der (bhoonftc dagen

,

die, gelijk de ondervinding ons geleerd heeft, ook

in deze gewesten kunnen voorkomen. De lucht

was helder, met weinig of geen wind; en niette-

gendaande de thcrmomet^F den geheelen dag aan-

houdend tusfchen — 15* en —16* bleef, was de

koudo, voor ons gevoel eer aangenaam dan het te-

gendeel. Onze jagers van beide fchepen waren den

geheelen dag uit, en keerden voor de eerstcmaal te-

rug , zonder cenig levend dier gezien te hebben

,

offchoon zQ cene aanmerkelijke uitgellrcktheid gronds

doorkruist hadden, zoodat de hoop, die wij opgevat

hadden , van nu en dan een Huk wildbraad te be-

komen, voor het overige van den winter genoeg-

zaam moest opgegeven worden. Van de bergen bo
merkten wij dat het ijs in de zee zich in hooger

klompen bad opgcilapeki dan te voren , en in den

morgeii zagen wij cenige vcrticafe llrooken damp bij

den uiond der haven uit de zee aprijzen, hetgeen

^enkeli^k dat verfcbijnfel was, hc^wdlli: in Noord-
• K 5 . Jrne-
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Amerika gemeenlijk de barbier (fhe barber) genaamd

wordt, en naar mijn gevoelen veroorzaakt wordt

door uit jiet water opgedegen damp , dien de iioiide

{n eene zigtbare gedaante verdikt heeft. Het is der-

halve waarfchijnlijk dat er eene beweging onder de

fchotfen had plaats gcliad, die eerst eene drukking

te weeg bragt, waardoor het ijs op elkander ge-

fchoven werd , en vervolgens eene gedeeltelijke af-

fch^iding» die een* tijd lang eene kleine ruimte on-

bevroren liet. 's Avonds tusfchen zeven en acht

ure zagen wij het noorderlicht , in de gedaante van

een* breeden boog van een onregelmatig wit licht,

ilrekkende van het noofd-noord-westen naar het

zuid-zuid-oosten; hgt middelpunt van den boog was

10* ten oosten van het zenith* Het was het fchitte-

rendst aan den zuidelijken horizont, en menigvuldi-

ge, doch niet zeer levendige flikkeringen fchoten

van de bovenzijde naar het zenith. De kompas*

naald wer4 door dit verfghljniU niet gevoelig aange«

^n. i

Den 2i(len, 's namiddags tusfchen twee en drie

ure, bij helder en ftil weder, toen de zoji nabij

den horizont was, vertoojide zich ter wederzijden

van dezelve , op den afltand van 23" , eene bij-

zon , die de fchenkels van een' regenboog geleken,

Den ióftcn gaf de zon ons nog licht genoeg,

om \z\\ half tien tot half drie te lezen en te fchrij-

ven in de kajuit , wier venfiers vlak op het zuiden

wnren ; het overige van de vier en twintig uren

bragten wij Vij ka^rsU^ht d.ooy. Niets overtreft dq^
.

fthoon*

!' • LI
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fchoonheid des hemels in hcc zuid-oosten en het

fuid-westen bij zonnenop- en ondergang gedurc&^de

dezer cingen. Oewoqnlijk was de horUont me( ^en

rijk bbauwachtig purper gekleurd, en datrbover)

een fchitterende hoogroodo boog, welke kleuren

ongevoelig in elkander vorfmoltcn. tiet weder was

in dien tijd buitengemeen zacht; de dicririometeF

(lond langer dan acht en veertig uren op of boven

nul. Volgens een door Kapitein aABiNE op het

obfervatorium gehouden register der temperatuut' des

dampkrings blijkt , dat vie thermometer onverander-

lijk van a** tot 5" ilond, en zelfs eens of twee

malen aan de buitenzijde der fchcpen 7* hooger

dan aan hnd, waarfchijnlijk dewijl d(; dampkring

>varmer was door het .yuur , dat o|> de fchepen on*

derhouden werd. •

Den S9(len was het (lil en helder weder, en v^j

bemerkten voor de ecrstemaal dat de rook uit de

pijpen niet meer optrok, maar zich horizontaal

latigs de bedekking der ichcpcn heen drukte. De
thermometer daalde op —- 24*, en de barometer

ilond op 29. 70 d. Het werd thans pijnlijk ecnig

metaal in de open lucht met de hloote hand aan te

raken ; het gevoel geleek volkomen dat van het te-,

genoverged^lde cener groote hitte, en nam het vel

yan het aangedane deel weg; wij moesten daarom

ze^r vooF^igtig zijn bij het behandelen van onze

fcxtanten en andere indrumenten , inzonderheid niet

de Qogftukken der i telescopen , die , als zij her ge^

zigt aanraakten , eene hevig brandende pjjn veroor.»

zaak
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zaakten ; doch dit werd gemakkelijk verholpen , door

dezelven met zacht leder t« overtrekken. Om dezen

tijd begonnen wij een ander ongemak aan de in{hii>

inenten te befpeuren; wanneer, namelijk, een in-

ilniment eenigen tijd in de open lucht was geweest

£n de temperatuur des dampkrings had aangeno»

jncn , zettede dadelijk , wanneer hetzelve weder in de

kajuit was gebragt, de waafem zich zoo verdikt er

aan , dat het inflrumcnt fcheen te rooken , en de

glazen -^ogenblikkelijk m.°t eene dunne ijskorst over-

trokken werden, met wei;.e weg te nemen wij zeer

voorzigtig moesten zijn , om ze niet te hefchadigen

,

(r. wachten tot zij allengs outdooideu door de warm-

te der kajuit. .

De maand November begon met zacht weder, het-

welk de eerste tien dagen aanhield. Den 4den, de laatfte

dag zijitide , dat de zon boven den horizont gezien

werd, m niet voor den Sftcn Februarij weder verlch^-

jien zon, en alzoo gedurende zesennegentig dagen was

verlaten had, fpeet het ons dat het weder op dien

tijd niet helder genoeg was om eenige waarnemingen

te doen, wegens het verdwijnen van ^t hemel-

licht, ton einde eenige ictukateu te bekomen, aan-

gaande d,e atmofpherifche (Iraalbrekiöij. Ma^r of-

fchoon het ons niet vergund was , om voor ten mins-

ten drie maanden a^cheid te nemen van dezen welda-

digen bol , „ het oog en de mi beiden d^zer wereld,"

gevo'^l'l^'ii wij niet te min dat deze dag een bekngrijk

m gr/'^-jikwaardig tijdlbp in onze reis uitmaakte.

Wij hacldèj) i'-n'^ji^er) (44 te vorm do roebcrnidlA'-
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len gemaakt tot onze wintcruitfpanningen , cii om
tooneel gereed zijnde, openden wij hetzelve mei:

eene vertooning van T/ie Mifs in her Teem (*) ,

welke de matrozen zoo zeer behaagde, dat zij aan

de verwachting , die wij ons hadden voorgedeld

wegens het nut van tooneelvertootiingen in onze te-

genwoordige omftandighedcn , volkomen beantwoord-

de, en mij deed befluiten om dezelven op bepaalde

tijden te herhalen. Ik vond zelfs dat het opflaan

en weder uit elkander nemen van het tooneel, het-

welk een of twee dagen voor en na iedoe vertoo-

Uing het volk bezig- hield , ook geene zaak van ge-

ring belang was , aangezien het fcheepswürk daartoe

lang niet toereikend wasj want ik fcliroomde het

gebrek aan bezigheid als een der ergfl:»; kwaden , die

ons konde overkomen.

Den 6clen onderzochten wij de temperatuur der

zee op den bodem , ter diept» van vijf vademen , en

bevonden dezelve 30*, terwijl die der oppeivhkte

aS'* bedroeg, en die der lucht — 16**. Des avonds

. .- . ... .,.-...v, , . . ...
. za-

(*) Letterlijk „ Het Meisje in haar tienen;" dit is voN

ftrekc onverdaanbaar voor de geenen die niet weten dac

de Engelfchen daardo(.r den ouderdom der huwbaarheid

,

of dien van twaalf tot twintig jaren aanduiden. Denkelijk

is het hier genoemde ftukje het oorfpronglljic van dat»

hetwelk aan ons tooneel onder den titel ^m Het Zestien*

jarig Meisje bekend , eu door w. Bi^GUV uit het £n-

seUch venaald i«.
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ftrckkendg van het noord-\vcsten ten noorden tot

liet ziiideH ten westen, vanwaar cenige flikkeringen

nu en dan Ilaaiiwlijk naar het zenith ruktené Den

1 3den, van *s avonds acht ure tot middernacht, werd

hetzelve nogmaals gezien , op deidfde wijze van het

zuid-westen naar het zuid-oosten; het fchittcrcndst

gedeelte was in het middelpunt of het ware zuiden.

Den i5den bcrigtte de Luitcn?.nt beëchey mij dat

hij in het noord-noord-westen en zuid-oosten cenige

doorfcliijnende wolken gezien had,, uit welken licht-

kolommen naar boven trokken , naar het noorder»

h'cht gelijkende ; die ten zuidoosten tegenover een'

zeer helderen hemel hadden eene lichtbruine kleur.

Dit verfchijnlel werd den löden op nieuw waargc»

nomen. > ; .
•

Omftreeks den tijd dat de zon ons verliet, begon-

nen de wolven de fchepen ftoutmoedig te naderen,

akelig huilende aan den oever in onze nabijheid,

IbmtiJLls vier uren achtereen , en' een of tweemalen

kwamen zij geheel digt aan de H'hepen , toen 's nachts

alles (Hl op dczelven was. Zelden zagen wij flog-

tans meer étn een' of twee bij elkander , en kon-

d<in daarom hun getal niet weten. Deze dieren

waren altijd zcvr: fclmw voor ons volk; ofTchoon

zij zeer door den honger leden , vielen zij nooit

iemand van ons aan. De witte vosien bezochten

insgiilijks de fchepen bij nacht , en een hunner

werd in een' val onder den boeg van den Griper

gevangen. De onrustighcid van dit fchoone kleine

dier, gediir^ïnde zijne gevangcafchap , wanneer het-

zel-
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zelve een' wolf nabij de fchepen hoorde huilen,

deed ons befluiteh dat dt laatfté jagt o(> hétxelvc

maakt.

Dè fnelheid , waarmede het ijs rofldoïA de fche-

pen geformeerd werd, was thans zoo groot gewor*

den, dat ons volk dagelijks verfcheiden uren noo*

dig had om hetzelve los ïe hakken, én in de laat-

ftc drie dagen met de uiterfte moeite de fchepen

loslioiiden kon. Daar het dus baarblijkelyk \vas

dat , wanneer de vorst toenam , wij dit niet konden

bewerkftelligcn, en de matrozen daarbij natte Voeten

bekwamen, hetgeen zeer nadeelig Voof hunïie ge*

zondheid was ,
gaf ik beVel het losha|:ken , gedu-

rende de ftrcngfle koude, na te laten» Het vroor

gewoonlijk van drie tot vijf duimen in vierentwintig

uren , en eens acht duimen in zesentwintig uren

,

de gemiddelde temperatuur —ia* zijnde. Op den

middag zagen wij voor de eerstemaal op dien tijd

eene ftcr van de eerste grootte "(Capetla) en om

half een waren die van de tweede grootte in de

groote Bcerln «Igtbadr. Dt2e omfliandigheid kan

;misfchien het beste denkbeeld geven van de zwak-

heid van het zonlicht in dezen. tijd. 's Namiddags

om drie ure werd door verfcheiden ofRciercn eene

merkwaardige verfchetdenheid vaft het noorderlicht

waargenomen. Lit hoofde van eene onpasfelijkheid

eenige dagen in de kajuit moetetide blijven, ben ik

aan den Luitenant êeechey de volgende befehrijving

van hetzelve verichuldigd

:

Lichtbruine wolken hingen langs den horieónt

va»
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van het zuidwesten naar het zuid-westen ten zuiden»

en fchoten ftralen naar boven , die met den horizont

een hoek maakten van omtrent 45"; de ftralcn wa-

ren nogtans niet bellcndig , maar nu uitgebreid en

dan zamengetrokken. Achter de?en zagen wij bij

herhaling hikkeringen van een bleek licht, hetwelk

nu naar den tegenovergellelden horizont ftroomde

en dan naar het zenith Ichoot , met andere fchijnfels

aan wederzijden van hetzelve. Dit verfchijnrel duur-

de een half uur, en werd toen aUengs flaauwer tot

hetzelve omftreeks vier ure verdween. De zon was

ten tijde van de eerste verfcliijning dezer vcrheve-

ling ten naasten bij op dezelfde hoogte en omtrent

5" beneden den horizont.

De koude, omftreeks dezen tijd zeer topgenonien

zijnde, werd het kraken van het hout menigvuldi-

ger en fterker gehoord , maar hield altijd na een uur

óf twee op , als de tlicrmomotcr gedaald was , en

werd dan, gedurende den winter, niet weder b|j

denzelfden graad vernomen.

De wind fterk uit het noorden waaijende, met

eene zware fiieeuwjagt, werd het zeer koud in het

fchip, zoodat de adeinlialiug en andoro uitwMle-

mingen , gedurende den naciit zich in de t^aapplaatfen

en tegen de balken aanzettedcn en dan dadelijk bevro-

ren ; zoodat wij alle handen tvvcc of uric uur daags

te werk moesten Hellen om het Ijs af te krabben

,

opdat iKt beddcgoed niet nat wieal JtXM* het ontdooi-

jcü, wanneer er gciKvkt wcrd. Hot wc-rd dus

liuüdig -'.coidccU 'suaehts ecK»^ viuir tusfchen
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deks te onderhouden, wwnecr de thermometer on-

der —15" of —ao" ftond , in de opep lucht.

De fterren van de tweede grootte in de groote

Beerin waren op dezen dag kort na den middag

zigtbaar voor het bloote oog , en 's nachts vcrfcheen

het noorderlicht flaauwelijk in het zuid-westen. On-

ze artfen bemerkten om dezen tijd dal zweeren

van allerlei aard uiterst moeiUjk genazen, weshalve

wij zeer omzigtig moesten zijn om de matrozen niet

aau bevriezingen bloot te (lellen , aangezien de lan-

ge werkeloosheid en het gemis aan ligchaamsoefening

gedurende de genezing van in andere opzigten onbe-

duidende wonden, een' nadeeligen invloed hebben

kon op den geheelen gezondheidstoeüand der lljde-

ren,
'

De verfchijnfelen van noorderlicht maancirkel? t.»

bijmanen waren nu menigvuldig en wij hielden on»

bezig met waarnemingen deswege te doen. Onder

anderen bemerkte Kapitein sabine in den namiddag

van den aollen eene kleine luchtverheveling , die op

de aarde viel in het westen ten noorden, fchijnbaar

op niet meer dan eene mijl afrtands. Hetzelve viel

langzaam met een flaauw wit licht, hetwelk aanmer-

kelijk vermeerderde toen het de aarde naderde. Bij

het eerste gezigt was dcszilfs hoogte omtrent 8" of

10°, en de nederdaling fclicLn ten naastenbij perpen-

diculair. De dampkring- was op dien tijd ongemeen

helder. De maan , die kurt daarna o])kwam , had

ccn zondevlintf voorkomen, door de uit werkingen der

ilraalbrcking j de bcnedenrand vun hare icliijt had

fW»
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verfcTieitlen diepe intandingen , en fomwijlra fclieen

Zij dwars doorgefiieden. Een enkele 'RnvA\, ni AiQvtx

eene colom van licht , van denzelfden diatneter als

de maan , daalde uit dezelve tot op den top van den

berg, en fcheen haar als eene pilaar te ondcrllei»"

nen. In dezen en de twee volgende nachten hielden

wij ons , van vijf tot zeven ure , bezig met niaahsaf-

Ilanden te nemen in de open lucht. De tliermoma-

ter teekende van —34? tot —36°. Wij deden dit

zonder cenig merkelijk ongemak zoolang het (lil we-

der was ; maar bij een' matigen wind werd het pijn-

lijk de fchroeven van den fcxtant te behandelen. De
moeilijkheid om waarnemingen in dit klimaat te doen

bepaalt zich echter niet Hechts tot het gevoel van

koude bij het behandelen der inftrumenten of het

flildaan gedurende eciaigc uren in zulk eene ilrcnge

koude; maar men moet ook, gedurende de waarne^

ming zorgvuldig den adem inhouden; want de ftiin-

fte waafem , die aan het inllrument raakt , wordt da-

delijk in eene ijskorst veranderd , die de glazen dof

en het inftrumcnt onbruikbaar maakt j tot zoolang

het ijs ontdooid en het inllrument weder volkomen

droog is. De kwik van den artifiwielen horizont

bevroor tot eene harde zeliitandiglicid, toen wij de

maanshoogte met denzelvcn waarnamen , nietregen-

ftaande de thermometer aan lar J flechts —36' tee-

kende. Dit kwam waarlchijnlijk van het lood dtr

bakken , waarmede de kwik zich vermengde , hetgeen

haar reeds op een' hooger' graad deed llreramen dan

het vriespunt der zuivere kwik. " • • -
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Gedurende de eerste dagen, van December namen

wij verfcheiden meteorologifche verfchijnfclcn waar-

van bijraanen , kringen , noorderlicht en andere merk-

waardige uitwerkfelen der atmofpiierifclie ftraalbre-

king, waarvan Kapitein sabine naauwkeurige aantee-

kening heeft gehouden. .>

-

Om dezen tijd geraakte het water in de pomp der

Ilecla volkomen bevroren , zoodat de pomp niet langer

werken kon. Op welk eene wijze de pomp in zoo-

danige omdandigheden ware vrij te houden, is mij

onbekend, aangezien wij gevaar liepen van haar on-

derde gedeeke te befchadigen met het losmaken van

het ijs , om er de proef van te nemen. Langer dan

zes maanden bleef zij bevroren en onbruikbaar; het

eenig ongemak was dat onze Ileenkolen vastvroren

en moeilijk los te krijgen waren.

Een ongemak van een' ernstiger aard was , dat onze

cltróenfap bevroor en de flesfen daardoor fprongen.

In het midden bevond zich een klein gedeelte hoogst

geconcentreerd zuur, hetwelk meest altijd wegliep;

zoodat het ontdooid» ijs weinig beter dan water was.

Van fommige kelders was meer dan twee derden op

deze wijze bedorven , en het overige genoegzaam

krachteloos. Met den azijn ging het ons even zoo;

hij verloor insgelijks een groot gedeelte van zijn

zuur. Deze oniftandigheii verhoogde de waarde

van cenige gallons zeer fterk geconcentreerden azijn,

dien wij op deze en de vorige reis als eene proef

hadden medegenomen , en die , met zes of zeven-

maal zooveel water gcmciigd, tot ieder oogmerk

vol-
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toldoende was. Deze azijn , blootgefteld aan ecne

koude van 25** onder nul , nam de lijvigheid aan van

den dikllcn honig, maar werd nooit zoo hard dat

de flesfen daardoor fprongen, waarin hij zich be-

vond. Van deze foort van azijn, die ook weinig

plaats bcflaat , moest derhalve irt deze gewesten bij

uitfluiting gebruik gemaakt en het citroenfap insge-

lijks (Icrk geconcentreerd worden.

het noorderlicht was tot den aoften verfchciden

malen in . verfchillende rigtingen gezien geworden;

doch het fpeet ons dat dit heerlijk verfchijnfel in

fchoonheid niet vergeleken kon worden bij dat , het-

welk op Shetland of in de Atlmitifche Zee op de-

zelfde breedte als deze eilanden plaats heeft.

Den aaflicn hadden wij den kortften dag bereikt

en de eerste helft van onzen langen en fomberen

winter doorgebragt, in welken wij gecne de minfte

verveling ondervonden hadden, en ieder zich verwon-

derde dat de tijd zoo fnel was omgegaan. Wij had-

den zoo weinig gebrek aan bc/Jghcid, waarvoor ik

zoozeer vreesde , voornamelijk onder het volk , dat

de matrozen klaagden geen tijd te bebben om hun-

ne kleederen te verftellen. Deze klagt was ik zoo

verheugd te vernemen als bereidwillig te verhooren,

en beval dat iedere week een namiddag daartoe af-

gezonderd zou worden.

Geen Engclsch fchip zich ooit te voren in zooda-

nig een' toelland bevonden hebbende als de onze,

zal het welligt voor den lezer niet onbelangrijk zijn

te vernemen op welk eene wijze Wijj den tijd door.
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hragtcn in dezen langen en (Irengen winter , en voor-*

luimclijk waarmede wij ons bezig hielden, gedurende

de drie maanden van genoegzaam volflagen duister-

nis. .'..!

De officieren en kwartiermeesters waren in vier

wacliten verdeeld , die regelmatig gehouden werden ,

even als op zee , terwijl het overige fcheepsvolk on-

gcftoord zijne nachtrust genoot. Kwartier voor ze»

wen werden de manfchappen gewekt , en beide deks

werden, voor acht ure, met (leenen en warm zand

gcfchrobt , waarna , even als op zee , de officieren

en matrozen ontbeten. Drie kwartieruurs werden

den matrozen toegedaan om zich tot de infpcctie

gereed te maken, die iliptelijk kwartier over negen

ure gehouden werd , wanneer allen zich op het dek

moesten bevindeh , waar de matrozen , zoowel ten

aanzien van hunne ligchaamlijke zindelijkheid en ge-

zondheid als de genoegzame warmte hunner klecding

geinrpectccrd werden. De officieren mij verflag gedaan

hebbende, kreeg het volk verlof om uit te gaan^

of rondom het dek te loopcn , terwijl ik het ruim

onderzocht , vcrzckl , gelijk bevorens gemeld is

,

door de hcereti beeciiey en edwauds. De toeftand

van het ruinl was inderdaad het voornaamfte voor-

werp van onze zorg en grootfte oplettendheid. Wan-

neer er ecnige vochtigheid werd befpcurd , of, het-

geen meer gebeurde, ecnig ijs zich gedurende den

voorgaanden nacht had aangezet , werden dadelijk de

noodige middelen aangewend om hetzelve weg te ne-

men ; in het eerste geval door het hout af te dwij-

kn
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fcn en de kagchelpijp daarheen te rigten , en in het

laatftc , door het ijs af te krabben , eer hetzelve door

het ontdooiijen vochtigheid in het ruim veroor-

zaakte.. In dit opzigt hadden wij veel moeite met de

kooijen , die altijd meer of min met vochtigheid of

ijs bedekt waren , naarmate van de temperatuur des

vorigcn nachts. Dit ongemak had zeker wel vermijd

kunnen worden door nacht en dag tusfciiendcks te

ftokei I ; maar onze voorraad van fteenkolen liet zulks

niet toe, aangezien wij de mogelijkheid gevoelden

van nog een' tweeden winter binnen den Poelcirkel

te kunnen doorbrengen : dus kon dit Iloken ficchts

bij weinig gelegenheden, gedurende de flrengfte

koude 9 plaats hebben.

Dij mijn onderzoek van het ruim had ik altijd ge-

legenheid om de weinige manfchappen te zien , die

op de zickenlijst Honden, en van den Meer iuiwauds

berigt te ontvangen aangaande hunnen toelland, ge-

lijk mede om dezen Meer te» raadplegen wegens de

miJdeleii ter vermeerdering van de warmte , den

doortogt der lucht en het algemeen welzijn van de

bewoonde gedeelten des fchips. Dit verrigt hebben-"

de , keerden wij naar het dek terug , waar ik lie

manfchappen zelf infpecteci -, waarna £ij aan land

gezonden werden , om te wu; delen , als het weder

zulks toeliet, tot den middag, wanneer zij aan boord

terug kwamen om te fchaflen. Wanneer de dag te

guur was voor deze ligchaamsocfcning , kregen zij

order om het dek rond te marfcheeren en de pas te

houden naar eene fluit of naar de wijs van. een lied-
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fchikt om ons in nog gvooter droefgeestigheid te

dompelen dan om ons op te vrolijken ; er was ner-

gens een voorwerp te zien , op hetwelk het oog

met genoegen vertoeven kon , belialve op de plaats

waar de fchepen lagen , en onze kleine volkplanting

gevestigd was. t)e rook, die aldaar van de onder-

fcheiden ftookplaatfen opllecg , gaf ecne aandui-

ding van de aanwezigheid van mcnfchen, en ver-

fchafte eene zekere blijmoedigheid aan dit gedeelte

van het landfchap; en het geluid der ftcnimen, die,

gedurende de koude , op een' voel grooter' afftand dan

anders , gehoord konden worden , diende nu en dan

om de Itilte af te breken , die rondom ons heersch-

te , eii ^eer veel verfchilde van dre vreedzame

ftilte, welke het landfchap in een bewoond land

kenfchetst, want het was de doodsftiltc van de ake«

ligrte woestijn, waarin zich geen levend wezen be-

vond. Het gebrek aan voorwerpen , die tot een

rustpunt voor het oog of tot aandacht voor den

geest konden ftrekken , was zoo groot , dat een

boven de fnccuw uitftekendc (ken van meer dan

"gewone grootte, in de rigting die wij gingen, dade-

lijk een merktceken voor ons werd, waarop ons

oog zich onwilltkcv.rig hechtte, en naar hetwelk wij

werktiiigliik onze fchredcn rigtten.

Hoeveel akeligs zulk een tooncel noodwendig

hebben moest , kan men toch niet zeggen dat het-

zelve geheel en al onbelangrijk was; voornamelijk

wanneer men de bijzonderheid van onzen toeftand

in verband brengt met het oogmerk , hetwelk ons

h 5 had
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had hier gevoerd, en de hoop, die zelfs de minst

drifiigen onder ons voedden , van een gedeelte des

volgenden \vinters in het aangenamer klimaat der

Zuid-zee Eilanden door te brengen. Misfchien, doch

niemand van ons waagde zulks te bekennen, gin-

gen de gedachten fomtijds onwillekeurig huiswaarts

,

en maakten ecne vergelijking tusfchen het woest ge-

laat der natuur in dit treurig gewest en het bevalli-

ger aanzien van het gelukkig land , dat wij achter

ons gelaten hadden. .

Wij hadden meermaals gelegenheid bij onze wan-

delingen aan land om liet bedrog op te merken, in

het gisfen van den afftand en de grootheid der voor-

werpen , die over ecne onafgewislelde fneeuwvlakte

gezien werden. Hef was niets ongemeens voor ons

onze fchreden naar datgeen te rigteu , wat wij op

den afïïand van eene mijl van ons voor een' grootea

ftcenhoop hielden , doch na eene minuut met onze

handen konden oprapen; dit was inzonderheid het

geval , wanneer wij den top van een' berg afkwa-

men.

In den namiddag werd het volk gewoonlijk bezig

gehouden met het fpinnen en twijnen van garen, en

het maken van fcillngen en beflagfeifingen , en er

was nooit gebrek aan arbeid, die alleen m het ruim

vcnigt verrigt kon worden , alzoo het garen , wan-

neer hetzelve aan de dampkringslucht werd blootge-

fteld , . zoo hard en bros als ftijf om te behandelen

Werd en ligt brak. Ik moet hier aanmerken dat ons

;6n(icrI1:e want gedurende de ilrcngc koude buitengemeen

los
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!os werd . en allengs wetler inkromp , toen de lente

teriig keerde. Dit was juist bet tegendeel van het->

geen wij ons hadden voorgcfteld, en ik kan zulks

alleen verklaren uit de buitengewone droogte van

den winter, en dat vervolgens de vochtigheid weder

toenam,

• *s Avonds om half zes ure werden de deksfchoon

gemaakt , en om zes ure had dezelfde infpectie plaats

van de manfchappen en llaapplaatfen als des voor-

middags. Dan hield het volk den avondmaaltijd en

de officieren dronken thee. Vervolgens mogtcn de

matrozen zich vermaken , gelijk zij wilden , en nu

hadden er allerlei fpelen plaats , zoowel als zang en

dans, tot negen uren, wanneer zy naar de kooi

gingen en hun licht werd uitgedaan. Om tegen het

gevaar van brand te waken , moesten de kwartier-

meesters ieder halfuur gedurende den nacht in het

ruim te ronde doen en den wachthebbenden officier

berigt brengen; en om, in geval van brand, fpoedig

water bij de hand te hebben, werd op zijde van

ieder fchip eene bijt dagelijks tweemalen open ge-

maakt. Het behoeft naauwelijks gezegd te worden

dat de avonduitfpanningen der officieren van een' an-

deren aard waren dan die der matrozen. Zij hiel-

den zich voornamelijk bezig met lezen en fchrijvcn,

en veimaaktcn zich tusfchenbciden met het f<l||ak-

fpel of de viool en fluit 9 lot half elf, wanneer zij

zich insi^elijks ter rust begaven.

Zoo verliepen gewoonlijk de zes dagen der week,

jnet zoodanige uitzonderingen als de ouïltandigheden

ine-
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mcdebragtcn. Des Zondags werd de godsdienstoefe-

ning ftipt gehouden, en ecne predikatie aan boord

der beide fchepen gelezen. Het dagelijks gebed op

zee gebruikelijk werd veranderd , en op onzen toe-

ftand toepasfelijk gemaakt. De aandacht der iiian-

fchappen bij de godsdienstoefening was lofwaardig,

en werkte niet weinig mede tot het indandhouden

van hun geregeld en goed gedrag, waardoor zij»

met eenige zeer weinige uitzonderini*en 9 zich aan-

houdend onderfcheiden hebben.

Onze tooneelvertooningcn hadden geregeld öm de

veertien dagen plaats , en bitven cene bron van on-

uitputbaar vermaak voor het volk. Onze verzame-

ling van tooneelftukken was zoo fchraal, beftaande

flechts in een of twee banden 9 die toevallig aan

boord waren geraakt, dat het jnoeilijk was onze

vertooningen genoegzaam af te wisfclen. Onze ge-

letterden gingen derhalve zelf aan het werk, en maak-

ten tegen Kerstijd een muzijkftuk gereed, hetwelk

geheel op onze oniftandigheid toepasfelijk was , en

ten doel had om door het fchilderen der vorderin-

gen, die wij tot hiertoe gemaakt hadden, de hoop

zooveel mogelijk bij allen aan boord levendig te

houden dat onze onderneming volkomen zou geluk-

ken. Wij vreesden dat de ftrenge koude het voort-

zettll van deze iiitfpanning beletten zou , maar de

volharding der officieren overwon alle zwarigheden»

en misfcliicn werden voor de eerstemaal federt de

uitvinding der tooneelvertooningen, aan boord van de

I '
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Hecla 'een paar malen flukken uitgevoerd met een*

thermometer op liet toonccl, die onder nul ilond.

Ons nicuwspapier verfchafte ons ook veel ver-

maak 9 niet alleen dcgeenen , die bijdragen leverden 9

maar ook zl) , die , uit wantrouwen wegens hunne

talenten of om andere redenen 9 zich verfchoonden

van wekelijks daaraan mede te fchrijven, waren ten

Hiindcn begeerig om te lezen en gereeder tot recen-

feren dan zij die de pen voerden ; maar het was

die luimige foort van critick) ^ie niemand beledi-

gen kan. De onderwerpen , die in dit blad verhan-

deld werden <, waren van ondcrfcheiden aard 9 maar

over het algemeen toepasfclyk op onzen toeftand.

Wegens deszelfs verdiensten of gebreken behoef ik

hier niets te zeggen , aangezien de ofliciercn , die de

redactie van hetzelve hadden 9 het tot vermaak van

himne vriqpden hebben laten drukken, en de uitge-

ver, na hen van eenige exemplaren voorzien te

hebben , vrijheid heeft om de overigen openlijk te

verkoopen.

De wederkomst van ialcr' volgenden dag werd al-

tijd aangekondigd door eene aanmerkelijke fcheme-

ring , gedurende eenigen tijd omllrceks den middag , •

zoodat wij zelfs op den kortften dag een paar uren

konden wandelen (*). Bij helder weder vertoonde

zich

^*) In het oorrpronglijk is in eene met de allerkleinfte

parellett^r gedrukte noot aangeteekend , dat men aan

boord in die dagen deze letters op den middag gemakke*

lijk kon lezen , als men het boek naar hec zuiden hield.
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zich gewoonlijk ccn fchoune boog van fiihittcrend

rood licht aan den zuiderhorizont $ gedurende ccii

paar uren voor en na den middag; het licht nam

toe 9 wanneer de zon den meridiaan naderde. Hue

kort de dag thans ook was 9 bijaldien aan cenig ge-

deelte der vierentwintig uren die naam kaa gegeven

worden 9 was het door de fneeuw wedergekaatllc

licht 9 fomtijds door de maan geholpen 9 altijd ge-

noegzaam om ons te overtuigen dat de nachten hierin

lang na zoo donker niet waren als fomwijlen in

meer gematigde luchtftrcken. öedurende den tijd

dat de zon beneden den horizont was 9 namen wij

de ftiptfte orde in acht in het houden van onze

maaltijden en het verrigten van onzen dagclijkfchen

arbeid 9 en dit 9 met de allengfche en önbemerkbare

wijze 9 waarop de dagen gekort 'waren 9 bélcttcde

dat wij in deze inderdaad voor ons nieuwe levens-

wijze iets lastigs vonden. Ik moet echter bekennen

dat wij niet droevig waren 9 dat wij den kortften da^

bereikt hadden 9 en dat wij met geen gering genoegen

de langzame wederkomst der zon te gemoet zagen.

Gemeenlijk kraakte en fcheurde het ijs aan dé

kust den tweeden dag na nieuwe en volle maan 9

uithoofde van het hoog water om dezen tijd; maar

dit was het geval niet in de tegenwoordige lunatie:

de losfcheuring van het ijs had eerst plaats den

szHen 9 of vijf dagen en acht uren na de nieuwe

maan. Deze vertraging van den vloed ontllond mis-

fehien daaruit 9 dac de maan en de zou beide hzrt

' ' ''— •^'
• - • ' • "^ "'-
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grootfle zuiderdeclinatie op den gewonen 4ijd van

den hoogden fpringvloed gehad hadden; ook kan

zulks mogelijk door den Herken oostenwind ver-

oorzaakt zijn, die den i7den en iSden woei.

Den eersten Kersdag was het guur en koud we-

der 9 met eene zware fneeuwjagt , offchoon de wind

flechts matig uit het noordwesten woei. De dag

Werd welvoegelijk gevierd met eene godsdienstoefe-

ning aan boord van beide fchepcn, en ik vermeer-^

derde het rantzocn van het volk met eene portie

versch vleesch en grog (rum met water), om op

de gezondheid hunner vrienden in Engeland te

drinken. De oflicieren gebruikten ook een gezellig en

vriendfchappelijk middagmaal, en de dag werd nage-

noeg op dezelfde wijze als in Engeland doorge-

bragt ; en , het moet tot lof van het volk gezegd

worden , zonder eenige van die ongeregeldheden 9

die maar al te dikwijls onder zeelieden plaats heb*

ben. ;""'Jii -..-j ' . -

' . • 1

Den a6(lcn , 's morgens tusfchen acht en negen

ure , ftak eensklaps een hevige ilorm op uit het

noorden en westen, inmiddels rees de thermometer

van -ao* tot 's Namiddags werd de wind

bedaard en verandelijk, de thermometer daalde, om
middernacht, weder op —17% en daalde allengs

>

gedurende de vier volgende dagen , tot hij den sollen

op —^43» ttond, zijnde de laagrte ftand dien wij

waargenomen hadden. Gedurende al dien tijd was.

het Uil en helder weder, en de barometer üond op

30.

» .: j
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176 VIJFDE HOOFDSTUK.

30' 755^1* liet hoogst dat wij hem 9 gedurende deze

gchcele reis hadden >gezien.

Om dezen tijd bebvamcn de matrozen dikwijls

bevroren reenen, zeirs zij, die dikwijls aan land

gingen om hgcliaamsbeweging te hebben. De Heer

EUWARDs onderzocht hunne laarzen ', en bevond dat

de liyfiicid van het dikke leder de voeten zoodanig

knelde , dat de bloedomloop daardoor gellrcmd werd»

en dat zulks het bevriezen bevorderde. Om deze

ongevallen voor te koiucn 9 die , uithoofde dat de

wonden immer langzamer genaden 9 en met eenc lange

bcdlcgering verzeld waren 9 een' nadeeligen invloed

konden hebben op de gczon4heid van den lijder, liet

ik voor ieder' man een paar zeildoekfche laarzen ma-

ken 9* gevoerd met beddetcik of cenige andere wollen

fliof9 met zooien van ongelooid leder. Dezen bcant-

woordden volkomen aan het oogmerk 9 en zelden

kreeg iemand meer bevroren teencn9 ten ware hij

zich onvoorzigtig te lang aan de llrenge koude

blootftelde.

De laatde dag van het jaar 18 19 eindigde metzach*

ter weder dan wij dp acht voorgaande weken gehad

hadden, 's Morgens 9 om twee uren ftond de ther-

niometer op —28°; maar eene frisfche koelte opfte-

kendc uit het noorden en oosten 9 en vervolgens uit

het zuid-zuid-oosten , rees de thermometer in den

loop van den dag) en Üond om middernacht op

ZES-
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Seginfel van fcorbut, — Het noorderlicht en ande-

re meteorologifche verfchtjnfelen, — Bezoek van

de wolven» — Wederverfchijning van de zon* —
; Ongemeen flrenge koude. — Brand in onze loots

aan land, — yingerbevriezingen bij dit onge-*

. Juk» , .

H.et zachte weder, waarmede het jaar begon;

was van geen langen duur; want toen de wind al-

lengs bedaarde, viel de thermometer weder lang-

zaam tot op zijn* gewonen (land. Den iflien Janiu^

rij , 's morgens om tien ure , zagen wij een* maan-»

kring met drie bijmanen , die zeer helder waren

,

doch de prismatifche kleuren niet hadden als die^

welken wij den iften December zagen. Den vol-

genden dag had hetzelfde vcrfchijniel plaats , met bij-

voeging van eene verticale Ureep wit licht onder

en boven de maan.

Pezen morgen ontving ik voor de eerstemaal het

M 05-
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onaangenaam berigt $ dat de fcorbut zich onder ons

vertoonde. De Heer scallon, konftapel van de

Hech, had federt eenige dagen geklaagd over pijn

in de beenen , die de Heer edwakds in het eerst

voor rhcumatismus nam 9 maar die , met den toedand

van zijn tandvleesch , een verfchijnful van fcorbut

bleek te zijn. Daar de ziekte zich zelden het eerst

onder de officieren vertoont , was de Heer edwards

begeerig om de oorzaak te ontdekken, en het bleek

weldra dat de flaapplaats van den Heer scallon

zoo vochtig vvas , dat men niet twijfelen kon dat

Öit de oorzsak ware zijner ongefleldhdd. De moei-

lijkheid om de vochtigheid en het aanzetten van ija

te beletten was bij de flaapplaatfen der officieren

p!ooter dan bij die der matrozen, aangezien die

der eersten, digt aan de wanden des fchips geplaatst

zijnde, onmiddclijk in aanraking waren met de bui~

tenlucht , waartegen bij die der laatilen nog eene

üUsfchenruimte van achttien duimen bleef. Ik be<

iral dus dat de bedden der oflicier^, zoowel als die

der matrozen, van tijd tot tijd gelucht en bij het

vuur gewarmd zouden worden. Onze artfen droegen

de grootfte zorg voor den Heer scallon en at

onze anti-fcorbutieke middelen werden aangewend;

dezen bedonden voornamelijk in gedroogde foepes-

fentiën, citroenfap met fiiiker, besfenfap, kruisbes-

ien «ft jopenbier. Ik begon ook om dezen tijd

«enig mosterd- en kerszaad in kleine bakken met

aarde te zaaijen , die ik in de kajuit langs de kag-

xhelptjp plaatfte, die mij zelfs in het ürengst van

den

ili 1
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4en winter om den zesden of zevenden dag , \van«^

n'^er eenige bakken achtervolgcns bezaaid v^evdf;!^,^

voor twee of drie fcorbMtiekc lijders dagelijks ecpe

once falade leverden, offchoon wij wegens de noo^

dige bezuiniging onzer br^nddoffen bij naclit niet;

konden (loken. Hadden wg dit kunnen doen, cq

een' gefcliikten tocllcl tot die oqgmerk gehad, dat\

ware de aangroei nog veel (Icrker geweest, e^ zij^

die weten hoe heilzaam vcrfchc groente tegen dei^

Icorbut is 9 zullen toellemmen , dat zoodanig eer\

coeftel in de kajuit van veel nut kan zijn. De op

deze wijze geteelde mosterd- en kersplanten wirei^

iseker opgekjeurd , bij gemis van licht ; maar zij

hadden toch denzelfden prikkelenden fmaak alsuf z^

pnder de gewone omilandighcden gekweekt waren.

Deze middelen waren 9 in het geval van den Heer

scALLQN ZOO krachtdadig, dat hij reeds den ne-

genden avQJod eeni|;en tijd ia het ruiui rondwande*

ien kon. » >

In den morgen van den 4den vertoonde zich een

{cruis bij de jtnaan , bedaande in rcgtlijnige en dwar-

•fche dralen wit licht. De thermometer flond op

Den 7diffi,was een der koudfte dagen, die wij

den geheelen winter nog gehad hadden. De wind

blies fnijdend uit het noorden, en de thennometer

bleef tusfchen 38* en 40°. Men kan zich niets ftrcï-

ger voordellen dan zulk een' dag; met moeitt

konden wij il«cht$ \m het eene fcbip nqar h.^ an-<

Ma de<

mn





2ESDE HOOFDSTUK. i8i

„ rizont te zien , of buiten de oost- en westpunten

„ van den hemel. Dit komt overeen met het noor-

„ derlicht, dat meestal in Engeland waargenomen

„ wordt , uitgezonderd dat hetzelve alzoo gemeen

„ in het noorden als hier in het zuiden is , fom-

„ tijds in Ilralen en llrookcn van licht opfchie-

,, tendc.

„ De lichtboog was in onregelmatige masfa*s gc-

„ brokcn , tlromende met veel fnelheid in onder-

„ fcheiden rigtingen , en zich van het noorden ten

„ oosten naar het zuiden verfpreidcndc. Wanneer

„ men den hemel vüoronderftelt verdeeld te zijn in

„ een vlak, gaande door den meridiaan, dan was

„ het noorderlicht bepaald , zoolang ik hetzelve waar-

„ nam , tot de oostelijke zijde van dit vlak , en was

„ levendiger en fterker in het oost-zuid-oostcn dan

„ ergens anders. De Heer parry en ik maakten

„ elkander opmerkzaam dat waar het noorderlicht

„ het fchittereudst was , de fterren er door heen ge-

„ zien eenigzins donker waren, oflchoon deze op-

„ merking met vroegere waarnemingen ftreed.

„ De verfpreiding van het Heht was onregelmatig

„ en in bellendige verandering j de onderfcheiden

„ masfa's fchenen echter «eeüe neiging te hebben om

„ zich in twee boogen te verdeelen , de eene ftrck-

„ kende naar het zcnith en de andere naar het mid-

^ den , tusfchen het zenith en den horizont , heb-

„ bende beiden eene algemecne noordelijke en zui-

„ delijke rigting, maar buigende tot elkander, zoo-

„ dat hunne fchenkcls een* volkomen ellips gemaakt

M 3 » zou-
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j, zouden hebben ; deze boogeh warèii zoo fiièl vèr-

„ dwenen als óntllaan. Somtijds was een gedeelte

„ vaö den boog bij het zenith in kronkelingen ge-

j, bogen en fchoot flangswijze fchielijk voort , een

„ verfchijnfel, dat wij nog niet hadden waaigenomÈn*

„ Het is moeilijk het noorderlicht met het maanlicht

y, te vergelijken , alzoo de fchaduwen flaauw en on-

„ onduidelijk zijn , uit hoofde van de algemeene

„ verfpreiding des noorderlichts ; maar ik zou dfcn-

j, ken dat hetzelve nagenoeg gelijk is met het licht

„ der maan , wanneer deze eene week oud is. Het

„ gewone blceke fchijnfel des noorderlichts gelijkt

„ fterk dat van brandenden phosphorus. Hetzelve

„ had eene zeer flaauwe roode tint, waar het noor-

„ derlicht zeer fterk was , maar er waren geene an-

„ dere kleuren te zien. Kort nadat wij aan boord

„ terug gekeerd waren was het fchitterendfte gedeel-

„ te verdwenen, blijvende alleen het geWone licht

„ aan den horizont."

Dit noorderlicht fcheen zeer digt bij ons te zijnj

en wij luisterden opmerkzaam naar het geluid, het-

welk men zegt dat fomtijds dit fchittercnd verfchijn-

fel verzelt, maar noch bij deze noch bij eenige an-

dere gelegenheid konden wij hetzelve vernemen. Den

volgenden dag werd het noorderlicht nogmaals^ een

paar inxn gezien, in de gedaante van een' langen

boog van 3* tot 12" in het middenpunt, ftrckk(?hdc

van hti 7,uidcn naar het noordwesten.

Om dezen tijd bemerkten wij dat een groote witte

Ihondj deu Heer beverly, op den Griper^ behoo»

' . ren-
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rende, verfcheiden avonden na elkander wegliep, èn

na eenige uren afzijns geregeld terug kwam. Toen
wij meer daglicht bekwamen, zagen wij hem dikwijls

in gezelfchap van eene wolvin , die hij , gedurende

eenige weken een dagelijks bezoek gaf, tot hij ein-

delijk geheel wegbleef, zijnde hij mogelijk te ver

geloopen en verdwaald , of , hetgeen waarfchijnlij-

ker is , door de andere wolven verfcheurd. Ecni«

gen tijd daarna kwam een mij tocbehoorende groote

dog, die ook gewoon was eenigen tijd uit te blij-

ven , zeer gehavend en met bloed bedekt aan boord

terug, hebbende ronder twijfel hevig gevochten met

een' wolf, wiens fpoor wij tot op een' aanmerkcl ijken

riKland in de fneeuw vervolgden. Een oude hond

van het Newfoundlandfche ras , dien wij aan boord

van den Jiecla hadden, was ook gewoon met dé

wolven een paar dagen rond te loopen, en wij za-

gen hem regt vriendfchappelijk met hen omgaan,

Den 25llen zagen wij een' wolf digt bij de fchepen

over de haven loopen ; hij was geheel wit , zijn lijf

lang en buitengemeen mager , hooger op de poten

dan een Esquimaux hond , maar anders Veel over-

eenkomst daarmede hebbende; zijn ftaart was lang

ca ruig , en hing hem altijd tusfchen de beenen ; on-

der het loopen hield hij den kop zeer laag. Het

is zonderling dat het ons nooit gelukken wilde ceh

dezer dieren te fciiieten of te vangen , niettegenllaan-

dc w^ maanden lang daartoe bellendig ons best de-

den.

Dewijl thans de tijd ophanden wts dat de zon

. M 4 wc-
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weder boven den horizont verfcliijnen zou, begon-

nen wij op dezen dag uit de mast naar haar uit te

zien , ten einde eenigc waarnemingen te kunnen doen

aangaande de asmolpherilchc ilraalbreking , die haar

vroeger zigtbaar voor ons maken mogt dan bij ande-

re gewone omftandigheden. Met dit oogmerk, en

om tevens bevriezingen te verhoeden , die door een

te lang vertoeven in de mast konden ^pia^ts heb-

ben, werd ieder op zijne beurt, gedurende tien mi-

nuten voor en na het middagsuur, in de mast gezon-

den , en hiermede werd voortgegaan tot de zon bo-

ven den horizont van het dek verfcheen, lietgeen

eerst negen dagen daarna plaats hai.

Den aSften was het weder volkomen helder en

de lucht fchoon rood in het zuiden, maar wij za^en

vruchteloos naar de zon uit. Kapitein sabine be-

merkte op den middag dat geen der vaste lier-

ren , zelfs van de eerste grootte , met het bloote

oog gezien kon worden; Mars was echter volkomen

zigtbaar, waaruit men eenigziris de kracht van het

zonlicht op dat tijdftip beoordeelen kon. Tegen

het einde van Januarij begonnen wij eenigen onzer

f^'ikpooi'ten te cronen , om genoegzaam licht in te

laten voor de timmerlieden en fmirs om te arbeiden

,

en dezen waren bezig met het herftellen van de

maii, opdat wij ten minllen ecnc vertooning maak-

ten van op ons vertrek bedacht te zijn.

De beide eerste dagen van Februurij waren don-

ker, en de zon had niet gezien kunnen worden al--

vvare zj[j boven den horizont geweest i maar den

3dcu



ZESDE HOOFDSTUK. 185

m

jden was het een fchoone , kalme en heldere dag.

Twintig minuten voor den waarfchijnlijken middag

werd' de zon uit de mast van de Hecla^ op de

hoogte van eenenvijftig voeten boven de zee , voor

de eerste maal gezien, federt den uden November,

een tijdvak van vierentachtig dagen , zijnde twaalf

dagen tninder dan den tijd van derzelver werkelijk

vertoeven beneden den horizont, onafhanglijk van

de atmofpherifche ftraalbreking.

Kapitein sabine had eenigen tijd geleden eene mag-,

tieetnaald aan een' zijden dra»d in het oblcrvatoriura

opgehangen, met het oogmerk om beter waar te

nemen dan zulks aan boord kon gefchieden, of het

noorderlicht eenige uitwerking op dezelve zou doen

;

doch hij kon niet het geringde dcsaangaandc befpeu-

ren.

Op den middag van den /den hadden wij het

eerste volkomen gezigt van de zon icdert hare wc-

dervcTfchijning boven den horizont, en ecnc ondui-

delijke bijzon vertoonde zich aan liare oostzijde op

den af(tand van 22°.

Thans was het van 's morgens acht tot 's namiddags

vier ure licht genoeg om eenigen arbeid buiten de

fchepcn te verrigten. Ik was dus blijde eenige ver-

rigtingen te kunnen beginnen, die meer onmiddolijk

betrekking hadden tot het weder in (laat Hellen der

fchepen om te vertrekken, dan die tot hiertoe enkel

tot vermaak geflrekt hadden. Wij begonnen derhal-

•en met fleenen te verzamelen \\)ox ballast, vvaar-

tan, naar onze berekening, de Ikcla in de lente bij

M 5 de
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de zeventig tonnen last zou noodig hebben , behaV*

ve nog twintig tonnen last aan water , om de zwaar-

te weder aan te vullen , die het fchip verloren had

,

door den verteerden voorraad en branddoffen. Deze

fleenen werden op fleden ecne halve mijl ver naar

den oever gebragt, waar men ze in bekwame Huk-

ken floeg en op eene fchaal afwoog, te dien einde

aan den oever geplaatst. Dit vcrfchafte het volk

eene goede ligchaamsbeweging , zoo dikwijls het

weder zulks toeliet.

Daar wij thans het koudfte gedeelte van het fai-

zocn naderden, werd het meer dan ooit noodzake-

lijk de uiterfte voorzorg te gebruiken bij het verlof

aan de matrozen om eenigen tijd in de open lucht

te vertoeven , wegens' het n^'^eel voor hunne gezond*

held, hetwelk voorrprniten kon uit de werkloosheid

die de genezing der geringde bevriezing vorderde.

De tlcor edwards had het volgende deswegens

aangetcckcnd

:

„ De meeste matrozen» die op de zickenlijst

„ kwamen , wegens bevoren ledematen , leden meest

„ aan hunne voeten , en voornamelijk aan hunne

„ groote teenen ; en offchoon geen hunner het on-

„ geluk had van een' teen te verliezen , werden nog-

„ tans weinig genezingen volbragt zonder het ver-

„ lies van den nagel en de opperhuid , waarin de

„ levenskracht geheel vernield was. Met afvallen

„ van deze verdorven deelen ging altijd langzaam ^

„ en was dikwijls verzcld van verzweringen aan het

y, einde van den teen. De in vcrgeiijlwiiig met die

„der
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), dèi' andere ledematen flappe beweging van den

^ voet , uithoofde van zijn' afhanglijkcn toedand eil

^ verafgelegenheid van het middelpunt des bioedom<*

„ loops , wordt niet weinig vermeerderd door deli

), invloed van zulk een flircng klimaat , zoowel als

^ den toedand van werkelooslieid , waarin men den

), lijder houden moet ; zoodat deze geringe zweren

„ met de uiterfte moeite te genezen waren. Toe*

j, vallig verzuim en ongeregeldheden bij den lijder

), vertraagden ook fomwijlen de genezing. H; moet

), wijders aanmerken dat de verzweringcn zcldcA

'„ plaats zouden hebben , zelfs in fommigen der erg'-

y, (Ie gevallen » bijaldien de omltandigheden toelieten

„ om tijdig zorg daarvoor te dragen."

Tusfchen den Sften en den uden werd het noor*»

derlicht bij aanhoudendheid waargenomen, doch het*

zelve oefende geen den minden invloed op de raag*

néetnaald in het obfcrvatorium of op het bladgoud

van den dectrometer. •

Het was ons zeer aangenaam te bevinden dat da

feon reeds eenige kracht had op de kwik in den ther*

tnometcrj die van —40" tot —35" rees, wannect

men hem in den zonnefchijn plaatde, en, wanncet

de zon allengs week , in een uur of twee weder op

—40* daalde.

De afdand, op welken het geluid in de open

lucht gehoord kon worden, gedurende de drenge

koude, verfchafte ons, bij aanhoudendheid, ftof

tot verwondering'» wij hoorden, bij voorbeeld, de

snatrozen duidelijk op den gewonen toon zamen

pra-
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praten, op den aHland van eene mijl/ en den uden
hoorde ik op een' nog grooter' aflland een' matroos

aan den oever zingen. Eene andere bijzonderheid,

die zich dezen dag opdeed , is insgelijks vermei-

dingvvaardig. De Luitenant beechey en de Heeren

BEVERLY en FISHEB. kwamcn op eene wandeling,

omtrent twee mijlen van de fchepen, op eene plaats,

waar zij eensklaps een' rookliicht vernamen, die

ilerk genoeg was hen in de ademhaling te hinderen

;

een weinig verder befpeurden zij er niets meer van.

Deze omftandigheid bewijst hoe ver de rook van de

fchepen horizontaal voortgedreven werd, uithoofde

dat hij, wegens de koude, niet kon optrekken.

Het moet misfchien toegefchreven worden aan de

;.nge afwezigheid van de zon, dat de oranjekleurige

tinten aan den hemel twee uren voor en na den

middag, ons voorkwamen als het rijkfte en fchoon-

lle dat wij ooit bij zonnenop^ en ondergang ge-

zien hadden. Het weder' werd helderer en zachter;

een thermometer, op den middag in de zon ge-

plaatst, rees fchielijk van —42" tot —31^"* aaa

boord ; de temperatuur des dampkrings , bij de

loots, ^is —^45" en het weder ftil en helder.

Den i4den Hond de thermometer aan land op

i—52**, en die aan boord op —^48", wanneer de

rouk regtftandig optrok, bij een' baroraeterftand

van 29. 53. d. Bij deze gelegenheid werd het kra-

ken in de fchepen op nieuw vernomen, hetwelk

eeuigen tijd geleden, had opgehouden, 's Middags

ree»
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rees de thermometer een' graad in de fchacUiwe , en

viel om twee uren weder op —52*.
Twee matrozen van de Hecla^ zich den vorigen

avond aan dronkenlchap fchiildig gemaakt hebbende

,

eene misdaad die ik volUrekt verpligt was tegen te

gaan, want bijaldien ik dezelve ongemerkt liet door-

gaan, had zulks ernstige gevolgen kunnen hebben ten

aanzien van onze gezondheid zoo wel als van de

goede orde 9 was ik derhalve in de noodzakelijkheid

ieder met zes en dertig flagen te laten (Iraffen, zijn-

de dit de eerfte maal dat ik tot eene lijfllraf genood-

zaakt wasL gedurende de dertien maanden dat de liecla

op reis was geweest. . - • -,

Gedurende de ftrengfte koude leed niemand, die

wel gekleed was , eenig ongemak in de open lucht

,

zoo lang het (lil weder was , maar tegen den min-

Hen wind inloopende , ondervond hij eene pijnlijke

gewaarwording , in het aangezigt , vcrzeld van hoofd-

pijn, die kort daarna erger werd. Wij vermaakten

ons met eenige kwik te laten bevriezen , die wij

dan op een aambeeld uitfloegen ; doch zij bleek niet

hamerbaar te zijn , en brak gemeenlijk met den twee-

den of derden hamerllag. ••:''• '
•

De toenemende lengte der dagen en de aangename

tegenwoordigheid van de zon boven den horizont,

gedurende eenige uren, noopte mij 9 niettegentlaan-

de de flrenge koude , de luiken mijner kajuitven-

fiers te openen , om het daglicht in te laten ,, waar-

van wij meer dan vier maanden geheel verftoken

waren geweest. Het bleek echter weldra dat ik

daar*
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den wij, gedurende de vertooning niet veel wind;

maar kort daarna (lak een gure noordwestewind op,

die den ganfclien volgenden dag aanhield. De ther-

mometer rees niet hooger dan — c^6° eciic ver-

andering , die de Hec/a van binnen in elk gedeelte

kouder maakte dan zij nog geweest was.

Deze ontzettende koude op de I/ecIa fcheen ik zelf

Veroorzaakt te hebben, door het voorbarig openen

van de kajuitvendcrs , waartoe ik niet minder bewo-

gen was geworden door mijn ongeduld, om het aan-

gename zonlicht acht uren daags te genieten , dan door

het verlangen om kaaden te befparen , waarvan wij

tot hiertoe cene ontzaglijke menigte verbrand had»

den. In de behendige hoop dat ieder volgende da;

eenige veranderingen in het weder zou brengen , bo-

den wij de koude moedig het hoofd , die nogtans eenige

weken achtereen bleef aanhouden ; in de kajuit was z^

1500 hevig , dat het onmogelijk was daarin te zitten y

zonder warm tocgeftopt te zijn ; en het was op dien

tijd niets ongemeens voor ons , dat wij de gewone

lorde der dingen omkeerden, met het uittrekken van

onze dikke pyakers , wanneer wij op het dek gin-

gen, om ons door ligchaamsbeweging te verwar-

men (de eenige wijze waarop wij dit konden doen) , en

ze aantrokken , wanneer wij weder beneden kwamen.

Meer dan eens (lond een thermometer, aan onze

voeten geplaatst, den geheelen dag onder + 19", en

fomtrjds lager, terwijl een ander, hangende in het

^ppergedeelte der kajuit, 32* of 34* teekende; maar

•zelden hooger. Wij hadden om dezen tijd twee lij-

ders

IT
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ders, een' aan lendenpijn (^Lumbago) en een' aan

den loop (fiiarrhaa)^ op de zickcnlijst, die de Heer

r.DWARDs oordeelde door de koude veroorzaakt te

zijn ; er deden zich ook ccnige fcorbutleke vcrfcliijn-

fclen op 9 doch dezen verdwenen zonder veel moei-

te door het gebruik der gewone middelen. De Heer

SCALLON was reeds voor dien tijd volkomen her-

(leld.

De thermometer bleef den 22(len tusfchcn —34*

en ——36° in de fcliaduwe, en rees 's namiddags

om twee ure in de zon tot -—asl;". Evenwel ver-

oorzaakte het wandelen ons geen onaangenaam ge-

voel. De adem van iemand geleek, op een' kleinen

afdand , den rook van een pas afgefchoten geweer ;

eeni|);e op het ijs arbeidende matrozen fchcncn ia

eene dikke witte wolk gewikkeld.

Het \yeder bleef ftil en helder tot den a4fl:cn; doch

toen een matige noordewind opllak met een weinig

fneeuw, bij een* thermometer van—
^4
3° tot—^44%

was het den geheelen dag ftreng koud in de open

lucht. Even na tien ure , toen het volk op het fchip

rond liep , en bij geluk om die reden goed gekleed

was , bemerkte men dat de loots aan land in den

brand ftond. Alle officieren en matrozen van bei-

de fchepcn fchotcn dadelijk toe om te blusfchen ; en

nadat zij met groote moeite, door middel van tou-

wen het dak er afgehaald en de zijwanden omverge»

worpen hadden, zoodat er thans fneeuw op de,vlam-

men kon geworpen worden , gelukte het ons , na

drie kwartieruurs, het vuur gelukkig te vermeesteren,

al-

t
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alvorens hetzelve nog het einde bereikt had , waar

de beide astronomtfche klpklcen, het tranfltoinflru-

iiicnt en andere kostbare voorwerpen in hunne kas-

fen ftonden. Toen wij dezen weggehaald en de

fmeulendc drukken hout niet fnecuvr bedekt hadden,

om liet wciieruitbarsten der vlam te beletten, keer-

den wij aan boord terug, tot zachter weder ons zou

toelaten het overige weder uit te graven; toen dit

gefchiedde werd niets van ccnig belang befchadig^d ge«

vonden. De matrozen geinfpectcerd hebbende , om te

zien of ieder droogc kleedcren had aangetrokken, eer

men ging fchalTcn , hielden zij het overige van den

dag zich bezig met het droogen^ der kleederen die

nat waren geworden.

Onze aaiigezigtcn leverden een zonderling verfchljnfel

op bij dezen brand; bijna ieders neus en wangen wer-

den in den tijd van vijf minuten fpierwit , zoodac

onze artfen noodig oordeelden met ecnige manfchap-

pcn onder het blusfchen aanhoudend rond te gaan, en

de aangezigten met fnecuw te wrijven. In weerwil van

deze voorzorg, die nogtans vele bevriezingen voor-

kwam, hadden wij, ten gevolge van dit toeval,

niet minder dan eenc vermeerdering van zestien man

van beide fchepcn op de ziekenlijst; onder dezen

waren vier of vijf j die eerst na verloop van ver-

fcheiden weken herftcid werden; maar de kondapel

JOHN SMiTii, die raet den fcrgeant martin in de

loots was , toen de brand uitbarstte , moest onge-

lukkig meer lijden. In hunne bezorgdheid om het

kompas te redden, dat digt bij den kagchel flond
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nn

en welks waarde hen bekend was, droegen zij het-

zelve dadelijk naar buiten; en smitii, geen tijd

hebbende om zijne handfchoanen aan te trekken

,

kreeg in een half uur zulke verftijfde vingers , dat

alle gevoel daaruit verdwenen was , toen hij lan

boord kwam; en toen de Heer edwards ze hem

in eene kom in et kuud water liet Iteken, kwam er

dadelijk eene ijskorst op de oppervlakte des watars.

Niettegenftaande alle mogelijke zorg die onze artfen

"voor hem droegen, werd het echter noodzakelijk

geoordeeld om hem een gedeelte Vön vier vingers

van de eene en drie van de aiidere hand weg te

nemen. " ,;
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Gematigd& weder. — De hots wordt herbouwd. —
Menigte ijs in het ruim. — Mcteorologifche ver-

fcMjnf'elcn, —- Bc/luit der tooneelvertooningen. —
Toenemende ziekte aan boord van den Griper. —
De kkederen worden voor bet eerst weder in de

open lacht gedroogd. — Merkwaardige kringen en

bijzonnen. — Sneeuwblimlheid. — Loshakking van

het ijs rondom de jchcpen en andere verrigtingen

tot aan het einde van Mei,

v<oor zonneiiopgang , in den morgen van den i den

Maart befpeurde de Luitenant brechey zulle een

fchittcrend rood licllt aan den zuid-oostcrliorizont

,

dat hij dacht dat de zon opging , een lialf uur voor

zij thans vuoest opkomen. De dag hqlder en (lil

zijnde , werden cenige manfchappen gezonden cm de

voorwerpen uit de verbrande loots te halen, en

toebereidfelen gemaakt om dezelve weder op te bou-

wen.
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gonnen

Wij hielden zacht weder tot den 7dcn , en bc-

ons in ernst te vleijen dat het faizoen cene

gunstige verandering had ondergaan , naar welke wij

met zooveel verlangen en ongeduld hadden uitgezien.

Deze hoop werd niet weinig vcrfterkt door cenc om-

ftandigheid , die , hoe onbeduidend , in een' anderen

toelland dan de onze , voor ons ecne zaak was van

geen gering belang ch voldoening. Dit was name-

lijk het fraclten van een gering gedeelte fneeuw op

het zwart gcfchildcrde achtcrgcdccltc van het fchip

,

hetwelk vlak naar het zuiden gekeerd \v«s, zijnde

dit de eersteraaal dat zoo iets had plaats gehad in

vijf maanden. De thermometer Hond op dien lijd

in de zon op + 35"; maar het dooide nergens dan

op deze plaats; ja zelis op het geel gefchilderd ge-

deelte bleef de fneeuw even hard als te voren.

Wij namen dit zacht en aangenaam weder waar

om de loots aan land weder op te bouwen, die in

Weinig dagen voltooid was , wanneer de astronomi-

fche klokken weder in dezelve werden overgebragt

,

opdat Kapitein sabinë zijne proefneming met den

flinger beginnen kon, zoodra het weder zulks toe-

liet. De waarnemingen , die wij gedurende den win-

ter hadden kumicn doen, bepaalden zich voorname-

lük tot maansafihinden en hoogten der fterren , om
de aftrekkingen van den fchijnbaren tijd te vinden.

Wij verlangden ecne reeks van waarnemingen te be-

komen wegens de zenithafftanden vau zekere fter-

ren , ten einde het bedrage te kunnen bepalen van

de atmospherifchc ftraalbreking op deze breedten

,
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gedurende den winter. Het eer.igftc daartoe ge-

fchikte inftrument , dat wij bezaten , was de repc-

teercirkel, van wiens gebruik wij ongelukkig vcrllo-

ken waren , door een' zamenloop van ongelukkige

toevallen, die trouwers niet ligt konden opkomen

bij degeenen die alleen gewoqn waren in gematigder

luchtdreken waarnemingen te doen. De grootlto

moeilijkheid ontftond door de ongelijke zamentrek-

Iving van het koper en het ijzer, en het bevriezen

der olie , waardoor het inftrument zoo onhandelbaar

vverd, dat men hetzelve nipt naar het azimuth wen-

den kon, gelijk mede uit de buitengemeenc verdik-

king der fpiritusfeu , die geen droppel vloeibaar

liet , waaraan het waterpas gezien kon worden. Aan-

gaande de waarnemingen met den flinger werd goed-

gevonden liever daarmede te wachten tot de wcder-

jkomst der lente ? dan ^^£aamemingcn te beproeven ,

die eene beftendige luchtgcfteldheid vereischtcu, op

een' tijd , dat iedere aanraking der inftrumentcn pijn-

lijk was, en er gecne waarneming in de open lucht

gedaan kon worden zonder den adem zorgvuldig in

te houden.

De ftrenge koude, die wjj tot twee of drie dagen

geleden, federt langen tijd hadden ondervonden , had

weder eene menigte ijs in het ruim aangezet. Zoo-

lang hetzelve in dezen ftaat bleef, veroorzaakte het

geene vochtigheid , voornamelijk waar hetzelve gccne

gemeenfchap had met de flaapplautfen. Integendeel

had ik mij verbeeld , met grond of niet , dat dezt

ijskorst meer goed dan kwaad deed 5 door te bdct-
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ten dat een zeker gedeelte warmte uit het fchip ont-

Ihapte. Het zachte weder thans een' dooi veroor-

zaakt hebbende , werd het nftodig de ijskorst af te

krabben, en hot zal misfchien ongelooflijk fchijnen,

als ik zeg dat wij dezen da^' over de honderd put-

fen vol ijs wegruimden , dat z'ch in den tijd van

vier weken had aangezet. Deze bevroren uitwaafe-

ming^n ontftonden uit de ademhaling van het volk

en den damp van het vvatnie eten onder het fchaf-

fcn ; die uit de ketels werd genoegzaam weggeno-

men door het fcherm , dat jk hiervoor vermeld

heb.

James richardson een matroos van de Ikcla ,

die onlangs aan Icndenpijn leed , kreeg thans aanval-

len van Icorbiit, on werd dadelijk op het anti-fcor-

butick diüct gerteld. Om dezen tijd werden joiin

LrDLOw, bootsmansniaat van den Gripcr , en wil-

LiAM WRiGHT, matfoos Van de Ilcc/a, op dezcHUe

wijze aangetast, en deze twee laatften zclls in een'

kwaadaardigen graad , waarom zij dadelijk van het ove-

rige volk afgezonderd en in het ziekcnruim geplaatst

werden, waar de flaapplaatlen ruimer en gemakke-

lijker waren , en een afzonderlijke kagchel geplaatst

was.

Den pften Maart werd er een kring om de zon

en drie bijzonnen gezien, die in alle opzigten met

de reeds befchrevenen overeenkwamen; zij waren

kleiner , meer gedrongen en cirkelvormig ; zij hadtien

fchcrper randen dan de vorigcn en overigens alle

ÏÜOt
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mogelijke overeenkomst met de wezenlijke zonne-

fchijf (*>..'. ..
. .

Den löden was er weinig wind en het weder

iCchoon en • aangenaam ; maar de thermometer bleef

zeer laag. Dewijl litt zeer Uil bleef namen wij de

volgende verfchillen waar in de temperatuur der

lucht , in de fchaduwe en in de zon ; het laatftc is

nogthans aangeteekend naar een' thermometer $ ge-

plaatst onder den fpiegel van het fchip, alwaar het

warm was, om redenen boven reetis gemeld.

Voormiddag 9 " fchad. —24* zon + 24"
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dat er niet meer gebrek was aan bezigheid voor het

vi)lk, en ook een gedeelte der bedekking over de

fchepen moest weggenomen vvoi-den, om meer licht

in de kajuit te bekomen. Onze dichters hadden bij

deze gelegenheid een vers vervaardigd tot fluiting

van ons Noord-CJeorgiaansch toonecl, van hetwelk

z ncler verwaandheid gezegd mag worden dat nim-

iDcr cenig tooiiecl beter aan het oogmerk yan des-

?i.'irs infteUing heeft beantwoord. i

Den aoilcn bcrigtten twee matrozen van de Hccla<,

die aan land llccncn groeven voor ballast, dat zij

een' meeuw gezien hadden, dien de zeelieden bur-

gemeester noc.acn. Lcswcgens nader ondervraagd

zijnde, hielden zij ftaandc dat zij zich niet bedrogen

liaddcn, daar de vogel Hechts twintig yarc}s van liei^

af Avas. Da^r nop;tans deze meeuwen niet zonder

open water kunnen leven , hetgeen op dien tijd niet

Hl de nabijiieid was, vermoedden wij dat liet een

uil was geweest, die misfchien den geheclen winter

op het eiland gebleven \*'as , alwaar eene menigte

muizen , wier fpour wij overal op do Iheeuw za-

gen , hem overvloed van voedfel yerlchaftc". Het

was nogtans ieti nieuws voor ons een levend fchcp-

fel in dii ecuüaain oord t^ zicnj want zelfs de wol-

yen en vosfen, onze gewone bezoekers gedurende

dcu winter, hadden ons iedcrt ecnige weken geheel

vcriaten.

Aan boord van den Giipcr waren thans tien zie-

ken, waaronder vier aan de fcorbut , terwijl op de

JJccla liet getal der zieken , of liever der beteren-

den
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den i naauwelijks half zooveel was. Bij onderzoek

naai' de oorzaak bleek dat het ruim en de flaapplaat-

fcn op den Griper zoo vochtig waren, in weerwil

van alle daartegen aangewende middelen , dat de oa«

gcfteldheid van het volk hoofdzakelijk daaraan moest

worden toegefchreven. Ik raadpkegde onze drie

arifen , die van oordeel waren dat deze vochtigheid

veroorzaakt werd door de nabijheid der (laapplaatfea

aan de wanden van het fchip en de bekrompenheiJ

van het ruim , waardoor de uitwaafeming zich zo0

Herk aan^ettede , inzonderheid gedurende het fcha&

f^n van het volk , dat de hitte van het vuur het

kwaad niet kon wegnemen, waarvan de oorzaak zich

telkens vernieuwde. Zij bevalen uit dien hoofde de

flaapplaatfen weg te nemen, om zoowel de lucht

een' vrijen doortogt als der warmte meer vcrfprei-?

ding te verfchafFen, en hangmatten in ^e plaats te

(lellen, welke fcWkking dadelijk werd ingevolgd. In

de kajuit werd voor de officieren dezelfde maatregel

genomen. Het voordeel van het verwijderen der

flaapplaatfen van de wanden dfs Ichips bleek ten

fterkften ten aanzien van den Luitenant liüdon,

wiens gezondheidstocftand' gedurende den winter zou

Hecht was 9 dat wij in ernst vreesden hem te verlie-,

zen. Er werd derhalve tegen het einde van Febru-

arij voorgefteld hem te doen flapen in ccn cat (*),

I

C:

^

;H

:i !!

\

\

(*) Qcne foorc vau vierkante hangmat.
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op eenigen aflland van den Vvand j en 'van dat tijd»

(lip af volgde zijne herllelling zoo fpocdig, dat hij

in weinig weken in Itaat was om iedeicn iclioonen

dag in de open luclil te wandelen met een' tliernio-

meter van 20°, zonder het geringde nadeel daafvan

te ondervinden.'

Den aoften vonden wij bij het hakken van een gat

in het ijs in het midden der haven dat de diepte des

waters vier en een vierde vademen was , de dikte

van het ijs zes en een' halven voet , en de üieeuw

op hetzelve lag acht duimen hoog.

Op den middag van den asilen ftonden twee ther-

mometers

in de fchaduwc op —25** in de zon op + 30*

om een ure

— iwce ure

— drie ure

—22° + !;•

—02°
-f 21»

De thermometer in de zon was op eenigen affland

van het l'chip geplaatst , en het weder ftil en fchoon.

De lengte der dagen was nu dermate toegenomen,

dat er den 26fl:cn om middernacht er eene zeer zigt-

bare fchcmering was in het noordelijk gedeelte van

den hemel.

Op ecu' der fchoonfte dagen in het begin van

Maart, op cene verdere wandeling dan gewoonlijk,

aan de noordzijde der haven , vonden wij een' klei-

r. en platten Itcen , Waarin de letter P gelhcdcn was.

Naardien, fcdcrt onze aariicomsr in IVinurkaycn het

W-dcr te iioud geweest was j dat iemand van ons

volk
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volk op den grond zou hebben gaan zitten om zich

op deze wijze te vermalicn, maaicten wij allerlei

gisfingen, hoe deze ftecn hier gekomen mogt zijn«

Sedert diep tijd had het weder niet toegelaten voor

den iften April om dezen fteen aan boord te laten

halen, en bij ondervraging van liet volk bleek het

dat PETER FISHER. , ccn matroos van den Gripcr, en

een van fipbs medgczcllen , om wie wij in Septem-

ber zooveel ongerustheid hadden uitgedaan , bij die ge-

legenheid :cich vermaakt had met de eerste letter van

zijn' naam (*) in dezen fteen te fuijden, Üeze bijzonder^

hcid vermeld ik om te toonen op welk een attland

deze lieden gegaan waren, en in welk ecne geheel ver-

kcorJe rigting zij gezworven liadden ; lijnde de aflland

tiisfchcn beide plaatfen vijfentwintig mijlen. Ik had

hoop de ligging te vinden van een groot meer , het-

welk FiFE berigtte gc/Acn te hebben, en uit hetwelk

hij een' kleinen viscli mcdebragt van de forellen-

foort ; ^ maar hoe meer ik hem ik en de zijnen on^

dcrvroeg, hoe meer ik mij overtuigde dat ik geen

ftuat maken kon op het beiigt van lieden, die iu

zulk

r

(*) Toen FIFE en de anderen van hunnen dwaaitogt te-

rug kwamen, was het meritwaarciig te zien hoe frisch en

gezond fisheh er uitzag , en hoe weinig acht hij op hec

gcSeurde fclieen te Iban. Toen wij bij zijne terugkomst

aan boord hem vroegen waarvan zij geleefd badden, zoicle

hij droog wegi „ De Mertog van wellington hecfc nooit

„ zoo goed geleefd. Wij hadden koihoendets tot ont-

9, bijt, middag- en avondmaal, moet ge wecenl"

m
''^.'
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zulk ccnc omftandiglieid geweest waren , zoowel

als van hunne volllagen onkunde in welk gedeelte

van het eiland het meer te vinden was.

Tegen den avond zagen wij eene bijzon aan we>

derzijden van de zon en eene derde er boven, naar

gewoonte, op den affland in een* hoek van aa*, ao'^

de beiden eersten waren (lerk geteekend door de

prismatifchc kleuren, ei) de gnder^ zeer onduide-

lijk.

Vroeg in den morgen van den sden namen wij

eene uitwerking der flraalbreking waar, die zeer

gemeen is in zeeën met veel ijs ; het zijn de figuren

van ijsklompcn, teruggekaatst en omgekeerd, nage<

noeg op deze wijze

;

1 \ \

In welk geval , naar het fchijnbaar voorkomen van

deze figuren, het ijs gezegd wordt te danfen. Dit

verfchljnfcl wordt bij de Groènlandsvaardcrs aange-

merkt als eene aanwijzing van open water , in de

rigting , in welke het gezien wordt , hetgeen zeker

dezen morgen bet geval niet was.

Begeerig zijnde zoo fpoedig mogelijk onze ge-

wasfchen klgedcrcn weder, in de open lucht te dro-

gen 9 had ik een' zijden zakdoek gewasfchen en uit

een kajuitvenlter opgehangen, om de uitwerking van

den zonnefchijn w^ar te nemen: in vier uren was

hij volkomen droog ; de thermometer fcond op die»

tijd

't \

! I

,1
',.
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tijd in de fchaduwe van —18" tot —6". Dit was

het eerste ftiilc in zes maanden , dat niet bij Iict

vuur gedroogd was > en liet duurde nog wel eene

maand , eer wolle en baai in de open luclit ge-

droogd konden worden. >

Den 7den was het om middernacht licht genoeg 9

om den thermometer waar te nemen. Den volgen-

den dag vertoonde de zon zich weder met twee bij-

zonnen aan wederzijden en eene fchiitercndc , doch

niet prismatifche bijzon onder zich. Dit verichijniel

duurde een groot gedeelte van den achtermiddag lot

's avonds zes ure. ,

De verlengde during van deiï winter begon ons

thans ongeduldiger dan anders te maken , en deed

ons vreezen dat ons vertrek van Wintcthavcn on-

vermijdelijk tot een tijdllip vertraagd zou worden j

te laat , om onze vurigde lioop te vervullen 9 die de

vordering van het vorige jaar ons had ingeboezemd*

De ongemeene koude , die dag bij dag aanhield , en

waarop wij zeker niet gerekend hadden, dewijl op

dit tijdftip 9 met de zon zeventien uren van de vier-

entwintig boven den horizont , de thermometer fom-

tijds tot —31* daalde» maakte dat ons vooruitzigt

van vordering een zéér ongunstig aanzien begon te

krijgen. Men kan zich derhalve voorftellen niet

wat verlangen wij den dooi te gemoet zagen, zoo.-

wel op het land als op het ijs rondom de fchepen.

Ondertiisfchen verftrekte het mij tot een ongemeen

genoegen, dat de gezondhcidstoettand van het volk

der beide fchepen dagelijks verbeterde, naarmatü liet

IV.-
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faizoen voederde , zoodat in het midden van April

de Gripei' flcchts vier zieken aan boord liad , tVie

allen ajin de beterhand waren^ Wij hadden flechts

een' zieken 9 den bootsttiansmaat william scott ,

die aan de tefing lag, en wiens toelland bedcnkclijlc

begon te worden. .. •

De morgen van den 27ften zeer fchoon zijnde,

en de thermometer op -f- 6' flaandc 9 werd het bcd-

degocd van het volk op het dek gchragt, zijnde

dit de eerste maal in omtrent acht maanden , dat wg

het waagden hetzelve uit het ruim te halen. Ter-

wijl hetzelve gelucht werd» liet ik de kooijen

en flaapplaatfen berooken met een mengfel van bus-

kruid en azijn 9 bekend onder den fcheepsnaani van

duivelskost. Dit hadden wij den geheelen winter

geregeld alle weken eens gedaan. Des avonds en

gedurende den geheelen nacht hadden wij voor het

eerst in dit faizoen eene mist, die de zon des mor-

gens verdreef. Den volgenden dag had hetzelfde

nogmaals plaats.

De laatftc drie of vier dagen van April begon de

fneeuw op het zwarte fchilderwerk van de hut een

weinig te fmelten op het mitlden van den dag, en

den soften had er zulk eene fnel Ie verandering plaats

in de temperatuur van den dampkring, dat d*

thermometer op het vries- , of gelijk men. in dit kli-

maat eigenlijk zeggen moest, op Jiet dooipunt fliond.

Deze teniperatuur. was voor ons gevoel gelijk die

van den zomer, en ik moest al mijn gezag gebrui-

ken, om te beletten dat de matrozen ccnc veran-

• ^^ii:'' U
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«lering in hunne klcciiinp; maakten , die gevaarlijke

gevolgen had kunnen hebben. Men kan oordcclen

hne fncl deze veranderinp; van temperatuur in deze

maand toeging , daar de thermometer in twintig da-

gen van —32" tot •- 32° rees. Deze Ihelle ver-

andering verlevendigde onze hoop op een ipocdig

vertrek van het eiland Mclville.

Het fchoone en gematigde weder, waarmede der

maand April geëindigd was, noopte Kapitein sabine

om zijne waarnemingen wegens den (linger te be-

ginnen , en hij nam te dien einde zijn verblijf aan

land. Den iden Mei woei het nogtans zulk een

zware (lorm uit het noorden 9 dat het niet mogelijk

was de noodige warmte in de loots te onderhouden

;

ook viel er zoo veel fneeuw > dat de loots in wei-

nig uren gclieel daarmede bedekt was , zoodat w^
met Kapitein sabink ent zijn gezelfchap (lechts door

een klein. vender gemeenfchap konden hebben, waar-

uit eerst met veel moeite de fneeuw weggeruimd

moest worden 9 zijnde de deur geheel ongenaakbaar.

Wij zagen voor de eerste maai in dit faizoen de

zon om middernacht.

De ftorm en fneeuwjagt hielden den volgenden

dag nog aan , zoodat wij de lieden , die op het

vuur pasten in de loots, letterlijk moesten uitgra-

ven. De vermeld deze bijzonderheden , om te doca

zien, met welke zwarigheden Kapitein sabine te

worstelen had, om waarnemingen te doen, die»

zelfs bij iedere gunstige omftandigheid van weder

en

;^'';
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en klimaat, eeiic buitengemeene kunde en oplettend-'

hcid vereifchcn. r
,

Den 5dcn berigtte de Heer ëdwards dat bij den

Heer crawford , de Groenlandsvaarder « die 9 eeni-

ge dagen geleden , geklaagd had over pijn in de le-

den 9 die een rlieiimatismus fcheen , eenige ver-

fchijnfclen van fcorbut zich vertoonden , waarom

hij óp het anti-fcorbutiek dieet werd gelteld. Dit is

te merkwaardiger j daar de Heer crawford de zin-

delijkfte, matigfte en vrolyk.'le man onder ons was,

én derhalve het minste gevaar liep vn daari-loor aan-

getast te worden. De gevvasfchen Ideederen van

het volk werden dezen dag geheel in de open liichE

gedroogd. '

j .
-

,

Den 6den rtes de 'thermometer niet hooger dan

4- 8^°; doch alzoo de wind gematigd en het hoog

tijd was om te beproeven of wij ae fchepen konden

vlot krijgen, begonnen wij het ijs rondom dezelven

weg te hakken. Om voor te komen dat het volk

geen hinder had van ratte en koude voeten, werd

ieder een paar ftefke laarzen en laarzenkoufen gege-

ven , een gedeelte uitmakende Van het volkomen

winterpak, waarvan ik voor ieder' man voorzien

was , om 5 bij gelegenheid , gratis uit te deelen.

Den ioden> 's morgens om half tien, nam de

Luitenant beechey een' kring om de zon waar

,

zijnde een volmaakte cirkel , met den boog van een'

anderen , rakende aan den eersten in het gedeelte

onmiddelijk boven de zon ; buiten den cirkel ftondcn

twee bijzonnen, even flaamv prismatlsch als anders.

De

^m
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De fchepen bij hu»' vertrek uit Engeland flechts

voor twee jaren van levensmiddelen voorzien zijn-

de 5 waarvan het eene thans om was , oordeelde ik

het raadzaam het dagelijks rantzoen van al den voor-

raad op twee derden van de gewone portie te Hel-

len, en daarmede reeds dezen dag te beginnen. De

blijmoedigheid, waarmede de matrozen zoowel als

de officieren zich deze vermindering lieten welv,eval-

len , was mij weder een hoogst aangenaam bewijs

van dit ijverig pligtbezef, waardoor hun gedrag al-

tijd geregeld werd.

Den laden berigtte een matroos, die aan land

turf gegraven had 9 dat hij een' ptarmigan had ge-

zien. Dit nieuws , hoe onbeduidend ook , was

niettemin voor ons zeer belangrijk « die in geen zes

maanden versch vleesch geproefd hadden ; ook werd

dit als een zeker voorteeken aangemerkt van de

wederkomst des zomers. Den volgenden dag werd

zulks bevestigd door den Heer beverly, die een*

mannelijken ptarmigan fchoöt. Ook vonden wij de

verfche fporen van rendieren zoowel als van mus-

kusosfen. De tijd der wederkomst van deze dieren

op het eiland Melvilk van het vaste land is dus

genoegzaam zeker 9 en Kapitein sabine had opge-

merkt dat juist hunne reis begon met het eerste

fchoone weder na het begin van het aanhoudend

daglicht, lu den maag van den gefchoten vogel

werden zaden en kleine knoppen van planten gevoQ«

den, die op het eiland groeiden? voornamelijk van

O de
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den dwergvvilg , zoodat de vogel misfchien een» dag

twee of voor dien tijd aangekomen was

Den i5den werden er twee of drie zwermen van

korhoenders gezien , waarna zij hoe langer hoe tal-

rijker werden, en een paar koppels werden bijkans

dagelijks voor de zieken gereed gemaakt , voor wie

zij bij iiitfliiitiiig bertemd bleven. Daar het in onze

tegenwoordige omltandigheden van het grontlle be-

lang was, dat ieder üiik wild, dat wij bekwamen,

dienen zou in plaats van ander vleesch, vernieuwde

ik de vroeger gegevene bevelen , die naderhand onder

ons den naam kregen van jagtwetten , dat ieder ge-

fchoten dier als algemeen eigendom aangemerkt,

en als zoodanig geregeld verdeeld moest worden .,

even als alle andere foort van voorraad , zru >r

geringUe uitzondering, tusfchen de bakken der at-

ficicren en geineencn.

Sommigen van ons volk op de jagt eenige uren

achtereen blootgeftekl geweest z^nde aan de fchitte-

ring der zon op de fnceuw, kwamen 's avnds- te-

rug met eene pijnlijke ontfteking in de oogen, die

in Amerika fneeuwblindheid genaamd wordt. Dit

ongemak , welks gewaarwording eveneens is alsof er

zand of (lof in de oogen geworpen ware, wordt bij

fommigen Amerikaanfche hidianen genezen door de

oogen over den damp van warm water te houden,

maar wij vonden dat eene kleine hoeveelheid looda-

2ijn in koud water gedaan , waarmede men de oogen

imwiesch , beter was ; dit werd om de drie of vier

dar
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dagen gedaan , waardoor de oogen beveiligd bleve^

voor den nadeeligen invloed van het te (lerke licjit.

Als een voorbehoedmiddel -, w«rd ieder man ceii

Huk zwart krip gegeven, om zh eene' voile ajtndw

hoed vast te maken , hetwelk wij zeer dienstig be(

vonden. Een nog beter middel vonden eenige offi-'

eieren daarin, dat zij dé glazen uit brillen namen

en zwart of groen krip in de plaats zetteden, alzoo

de glazen de oogen verhitteden en de prikkeling ver-

meerderden.

De uitwaafeming van den bodera bevonden wij om
dezen tijd zeer overvloedig , en deze veroorzaakte over

dag het verfchijnfel van die trillende beweging der

afgelegen voorwerpen , die de Franfchen mirage

noemen , en gewoonlijk 's nachts door eene mist ge-

volgd werd , zoodra de dampkring kouder geworden

was.

Den i7den volbragteti wij de losmaking Van het

ijs rondom jie fchcpen , hetgeen op de volgende wij-

ze bewerkftelligd werd : Het ijs langs de fchepea

werd zes voeten dik bevonden, zijnde omtrent achtf

tien duimen minder dan de middelbar.! dikte van

hetzelve in JVinterhaven , uithoofde dat wij in het

begin van den winter eenigen tijd hadden aangehou-

den , met hetzelve rondom de fchepen los te hak-

ken. Wij begonnen met een groot gat te maken

' ,11der den fpiegel , om de zaag daarin te Heken

,

Y geen ons omtrent twee dagen bezig hield. Inmid-

Up': werd alle Iheeuw en vuilnis naast de fchepen

weggeruimd , opdat men Hechis het vaste ijs behoef-
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de door te zagen. Er werd eene fnede van twee

voeten v/ijdte gemaakt langs de geheele ftuurboords-

zijde , van den fteven tot aan het roer , en het ij»

verder met handfpakcn en bijlen in (lukken geüagen.

Dit was een koude en langwijlige arbeid, die negen

dagen duurde. Toen het volk het ijs op ti;r of

twaalf voeten doorgezaagd had , ging het fchip eens-

klaps van zelf los uit het ijs, waarin hetzelve aan

bakboordszijde nog vast zat , en rees omtrent tien

duimen in het water, aangezien hetzelve door het

verteeren van den mondkost en het verbranden van

ftcenkolen . gedurende verfchfiden maanden , natuur-

k rijzen moest, zoodra hetzelve loskwam.

Toen de fchepen nu geheel vlot waren , liet ik

den fcheepsvoorraad aan boord van ieder fchip

naauvvkeurig opnemen , en op den Griper overbren-

gen wat de Hecla voor dezen geladen had. Mid-

delcrwijl waren eenige matozen bezig met het behou-

wen en wegen der fteenen voor ballast , terwijl an-

deren de zeilen en booten in gereedheid bragten

,

en onze timmerlieden , fmits , kuipers en zeilenma-

kers waren bezig, ieder met zijn handwerk, en

onze kleine kolonie leverde een tooneel op van de

grnotfte drokte en werkzaamheid , J,q men zich

voorlhllen kan. Het werd noodig geoordeeld al het

buitenwerk zoowel als het dek te breeuwen : de

reetcn waren door de vorst zoodanig geopend , dat

er ten minsten een , en op fommige plaatfen twee

draden werk noodig was om dczelven te Hoppen.

Ik leide ook om dezen tijd een tuintje aan, dat

ik

m
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ik met radijs , ajuin , mosterd- en kerszaad beplant-

te; en de Luitenant liddon deed hetzelfde; maar

niettegcnltaande alle zorg en oplettendheid , flaagden

wij geenszins in deze onderneming ; in het laatst van

Julij Iiad het radijsloof nog geen duim lengte , en

de andere zaden waren geheel niet opgekomen : on-

ze tuinbouw bleef dus tot de kajuit bepaald, alwaar

bij het tegewoordige zachte weder deze twee plan-

ten, zonder moeite en in overvloed geteeld konden

worden. Ik moet nogtans melden dat cenige erw-

ten , die het volk uit de grap gezaaid had , zoo

goed voortkwamen , dat , wanneer ik daar op wart

bedaclit geweest, de bladen ten minsten eene goede

falade hadden opgeleverd voor mciafchen , die in

tien maanden gcene verfche groente geproefd had-

den. Het is ook niet onwraarfchijnlijk dat wij roet

hulp van broeiramen gelukkiger in onze warmoefier-

derij geüaagd zouden zijn, niettegcndaande het gure

klimaat, waarmede wij te worstelen hadden.

Den aiften begonnen wij eene dagelijkfche ver-

mindering van fnceuw op het land te befpeuren , en

deu a2lten hadden wij, op eene wandeling, die wij

deden naar den tafelberg , ten westen van de fche-

pen, het genoegen eene pints bottel met water te

kunnen vullen uit een' kuil met gcfmolten fneeuw

en eenig zand daaronder vermengd , eene omftan*

digheid, die den dooi Ichecn te begunstigen. Er

kan misfchien geen (lerker bewijs aangevoei-d worden

van het uiterst ftreng klimaat van het eiland MelvilU

O 3 dan
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dan dat dit het eerste water was, dat wij aldaar in

de open lucht in een' rloelbaren Haat aantroffen.

• 13c tafelberg, die op een' groeten aflland van de

kust gezien wordt, als men van het oosten komt,

ligt op een' afftand van vijf of zes mijlen ten wes-

ten van de ligplaats der fchepen in IVinterhaven.

Hij verheft zich omtrent honderd voeten boven het

waierpas van den grond ,<waarop hij (laat; hij heeft

naauwlijks den omtrek van het vierde gedeelte van

een morgen lands; deszelfs oppervlakte beftaat

geheel uit zand , waarop eene menigte kalkltcen

ligt , wiens kleur van het wit in het donkcr-

btuin fpeelt, en die bij het breken een' üinkcnden

reuk van zich geeft; fommige (lukken bcvatteden

iradreporcn. Wij vonden hier ook ccne menigte

kleiijzcrfteen, die in dit gedeelte van het eiland il/<f/-

ville gemeen is, gelijk ook Ihikken vuurilcen, gra-

niet en andere fleenfoorten.

Op deze wandeling bcfpeurden wij met genoegen

dat de zuring (^Rttmex digyniis^ Z.) ongemeen over-

vloedig was in de nabijheid der fchepen , daar wij

in bijkans ieder plekje mosch een' wortel of twee

aantroffen van deze uitmuntende anti-fcorbutieke

plant ; wij konden echter nog niet bemerken dat zij

bladen begon te fchietcn , naar welken wij zeer ver-

langend waren. Omtrent tweehonderd yards ten

westen van dezen berg ligt een andere veel kleinere,

maar :n alles gelijkvormig en uit dezelfde dolttlof-

fen beftaande als de ftraksgemelde. Van het oosten

ko-
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komende, kan men den tweeden berg niet zien, al-

zoo hij achter den eersten ligt.

Overwegende dat een onderzoek van de uitgcftrekt-

heid en voortbrengfelen van dit eiland nuttig kon

zijn voor de aardrijkskunde en natuurlijke historie

van deze gewesten , en onze gezondlicidstoelhnd toe-

latende dat een zeker getal manfchappen van ieder

fchip kon gemist worden, befloot ik eene reis te

doen door het binnenland, 'in gezelfchap van cenige

oflicicrcn en matrozen, die hunnen dienst daartoe

vrijwillig aanboden, en de i lic Junij werd tot ons

vertrek bepaald. De Griptr had Hechts nog een'

zieken, die alleen wat zwak was van een' aanval

van'fcorbut, en william scott , vSjn wien ik

hiervoor reeds gel'proken heb, was de ecnige zieke

aan boord van de Hccla, doch hij fcheen meer

krank naar de ziel dan naar het ligchaam , en dus

kon men weinig baat van de geneesmiddelen ver-

wachten.

Voor miin bepaald vertrek hield ik mij bezig met

een' basfui te nieten op het ijs aan den mond van

de haven 9 en de noodige hoeken op te nemen voor

het plan, voornamelijk met het oogmerk om onze

waarnemingen hier te verbinden met die van Kapi-

tein SABINE op den 6den September, van welken

de corrccticn gedeeltelijk afhingen der lengte , waar-

genomen op de navigatie van 18 19.

Vroeg in- den morgen meldde de Heer ali.isom

dat hem eenige regendroppels op het aangezigt ge-

vallen waren , hetgeen wij met genoegen vernamen ,

O 4 dftar
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van bekommering voor mij , gedurende de reis.

Kort na ons vertrek van Evgdavd^ toen de iiitdce-

ïing van gezouten vlcesch begon , oniboOvl ik den

kok van den Ilecla, en verbood hem toe te laten

dat het volk dit fchuim nuttigde, en onder voor-

waarde van pligtmatige naarkoming van dit verbod

ilond ik hem onder zekere bepalingen toe hetzelve

in vaten , tot zijn eigen voordeel , te bewaren. Dit

bevel had de kok flipt vervuld tot in het midden

van den winter, wanneer hij allengs het volk nu en

dan een weinig vet gegeven had om in de lampen

te branden: hiermede had deze matroos zijn voor-

deel gedaan , om hetzelve op de voorzeide wijze als

een eetbaar voorwerp te gebruiken. Balloten heb-

bende zulk een fchadelyk gebruik dadelijk tegen te

gaan, verweet ik hem zijn wangedrag in de tegen-

woordigheid der officieren en van het volk , en hield

iiam tevens zijne ondankbaarheid voor, waarmede hij

de zorg vergold, die wij voor hem gedragen hadden

in zijne laatfte ziekte. Het was cenc groote voldoe-

ning voor mij, te ondervinden dat het volk deze

daad met geene mindere verontwaardiging befchouw-

de dan die, waarmede ik ml] verpligt oordeel.le mij

omtrent dezelve uit te drukken. Naderhand vernam,

ik dat fommigen hem recJs herhiialtie malen gcwaar-

fchuwd hadden. Ik beval dat de ichul.iige gcflraft

zou worden door het dragen van ecu ilhandteeken

bij zijne bak , dat hem aan de belpiuting van zijne

kameraden prijs gaf, en was verzekerd dat zulk cenc

O 5 gc-
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gevaarlijke onyoorzigtighcid voortaan niet weder zou

plaats hebben, .
'

. •;

In den vroegen morgen van den apflen hadden wij

een' hevigen ftoroi uit het noorden en het westen

en 2iillc eene digte (heeuwjagt, dat wij geene twin-

tig yards van het fchip konden afzien. Ücn volgen-

den dag het weder bedaard zijn.le 9 ging ik mei mij-

ne reisgcnooten naar den top van den noord-oostelij-

ken berg , om de kar te beproeven , die wij gemaakt

hadden tot het vervoeren van onze tenten en bagaad-

je , ep die goed aan het oogmerk beantwoordde.

Het uitzigt van dezen berg was niet zeer aanmoedi-

gend voor onze hoop om naar het westen voert te

dringen. De zee vertoonde nog cene onafgebroken

oppervlakte van vast en ondoordringbaar ijs , en dit

ijs kon niet minder dan zes of zeven voeten dik zijn,

gelijk bleek aan dat ronJom de fchepen. Wanneer

wij bij deze omftandigheid bedachten dat zich nog

maar de geringlte verlchijnfelen van dooi hadden op-

gedaan, en dat in drie weken de zon reeds weder

raar het zuiden zou beginnen te hellen , moest ik

bekennen dat de lloutmoediglle en ijveriglte onder

ons reden had om te wankeien in de hoop van het

oogmerk onzer ondcrnemmg te bereiken.

^
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van de zon op de fnceuw onder het reizen te ver-

meden.

*8 Namiddags om vijf ure verlieten wij de fchepen,

verzeld van een groot aantal oHicieren van beidin

,

die een paar uren onze rantzels droegen. Wij na-

men onzen weg naar den noordelijken berg, dien

wij beklommen. Hier verlieten ons om acht ure

onze geleiders , en wij gingen over eene bijkans ge-

heel met fneuuvv bedekte vlakte , die nogtans zoo

hard was , dat de reis zeer goe.l ging , en de kar

zonder moeite werd voortgetrokken. Om elf ure

kwamen wij aan drie ronde bergen, geheel uit zand

en zandlleen bcdaandc , en legerden ons achter de-

zen. Die gedeelten van het land, waar de fneeuw

reeds verdwenen was , fchenen vruchtbaarder te zijn

dan die in dë nabijheid der haven : de dvvergwilg »

zuring en papaver waren hier overvloediger en het

mosch weelderiger. Wij konden nogtans geene ge-

noeg/came hoeveelheid droog hout van de dunne

Wilgen verzamelen voor het vuur om fneeuw te

fmelten, en moesten dus van den voorraad gebruik

maken dien wij bij ons hadden. Om middernacht

ftond de thermometer op 31°.

Toen wij kort na middernacht weder opgebroken

waren , kwamen wij aan een bevroren meer , van eene

halve mijl lengte en tweehonderd yards IJreedte, ge-

legen op de zuidzijde van eene bergketen, die ons

het gezigt op de haven benam. Het ijs op de op-

pervlakte van dit meer was op fommige plaatfen ge-

fmolten eo zoo wrak, dat wg het niet durfden wa-

1
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gen er over te gaan. Hier zagen wij een paar cen.i

den , van de foort ^nas fpeciabiles genaamd. Kort

daarna hadden wij eene uitgeftrektc vlakte voor ons

,

nog zoodanig o'et fneeuw bedekt , dat er zelfs met

een' verr«kijker geene donkere plek te ontdekken

was. Zij eindigde tegen eene hooge bergketen;

die wij den naam gaven van Blaainve bergen, 'sMor-
gens om half zeven hielden wij weder halt, en

floegen de tenten op ; de grond , die in het eerst

hard was , werd tegen den middag moerasfig. Wij

fchoten zeven korhoenders , en zagen twee plevieren

(Charadrius pluvialif) en twee rendieren , de eers-

ten, die wij in dit fuizocü ontmoet hadden, met

een jong , nog zoo klein , dat wij niet twijfelden

of liet wijfje had hetzelve eerst onlangs geworpen;

2ij waren zoo wild, Jat zij ons op geen vierde mijl

lieten naderen. Het was. een fclioone dag ; de ther-

mometer teekende 34* in de fchaduw 's avonds om
zeven ure , wanneer hij ongelukkig brak.

Om • l;i uren brakeri wij weder op, en ik zond een'

der Lhepelingen, die ons tot hiertoe verzeld had»

iiaar de fchepen terug; wij vervolgden toea qnse

reis naar het noorden , na eerst de noodige waarne-

mingen gedaan te hebben, om onze poficie te bepa-

len. Deze en de ovcrii>;e waarnemingen 9 wegens

breedte en lengte op onze reis werden gedaan met

een' fextant en een' artificielen horizont, en de leng-

te bepaald door een' chronometer van arnold, dien

ik in den zak droeg.

Den 3den , drie uren uitgerust hebbende , vervolgden

wij
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wij onzen weg. Kapitein sabine en iit de overigea

tPii goód eind V(,)oniitgegaan zijnde', gingen wij zit-

ten 9 om hen in te vvaciitcn , toen een fclioon ren»

dier naar ons roe kwam loopen, en op den afftand

van omtrent dertig yards wel een kwartieriiiirs om
ons heen (peelde. Wij hadden gt^en geweer, maar

ik geloof ook niet dat wij hem gefchoten zouden

hebben , al hadden wij er een gehad i er was zoo

veel vracht op de kar als het volk trekken kon,

behalve dat zou zulks «ene flechte belooning ge-

weest zijn voor hei: vertrouwen . dat het dier in ons

fcheen te (lellen. Toen hetzelve de fl:i:mmen der

lieden , die naar ons ioe;^wamen , hoorde aan de an-

dere zijde van de kloof, fprong hetzelve er over en

liep hen daielijk zorgeloos te geraoet; doch zij,

minder Ichrooravallig dan wij, deden dadelijk een

paar fciioten op hetzelve, maar misten het dier^"

hetwelk nu weder tot ons ovcrfprong en ons na-

derbij kwam dan ftraks. 1 oen wij opftonden en

heen gingen volgde het ons als een hond, loopcnde

fomtijds veertig of vijftig yards vooruit , en keerde

dan terug. Toen wij , 's morgens om zes ure ,

ftil hielJen , om de gewone waarnemingen te doen,

bleef het bij ons , tot de overigen van ons gezel-

fchap aankwamen ) en liep toen weg.

De hier waargenomen breedte was 75% 06', 58',

lengte 110% 30', 32" en de variatie van de kompas-

naald 128°, 30', 14" O. Wij waren op onze laatrte

wandeling ten deele over een* vruchtbaren bodem

gegaan , voornamelijk beüiaande uit vergaan pio$ch

ea
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en andere met zand vermengde planten; de zuring

en de fteenbreke (JSaxifraga oppofttifoUd) waren

overvloediger dan te voren.

Eene mist, die ons den gelieelen voormiddag om-

ringd had , trok 's namiddags op , en wij namen om
vijf ure de reis weder aan. Na omtrent eene mijl

gegaan te zijn, kwamen wij aan eene bcrgkloof,

bijna honderd voeten diep, eii op de meeste plaat-

ien zeer (teil. Wij vonden eindelijk eene plaats,

waar wij de kar konden overbrengen , hetgeen ons ,

door zeer diepe fneeuw, na een wv: arbeids , geluk-

te. Op de noordzijde van deze kloof lagen grootc

zandfteenen op den grond, over welken wij met

veel moeite de kar konden krijgen. Wij bemerkten

bij deze en vericheiden andere gelegenheden dat de

Xleenen , die door de raderen vergruisd werden , een'

ilerkcn reuk van zich gaven, gelijk dien van den

ftikkenden kalkfteen, olVchoon wij dien hier nergens

konden ontdekken. In fommige (lukken zandftcen

vonden wij fteenkooi, en eenige groote brokken

van deze brandbare dclfftof namen wij op in de

kloof.

Tot hiertoe hadden wij, federt ons vertrek van

den noord-oostelijken berg van Wititerhaven^ aan-

houdend over een' rijzenden grond gegaan, en de

hoogte van dit gedeelte des eilands kan gerekend

worden op drie- of vierhonderd voeten boven het

waterpas der zee. Nadat wij , nanr onze rekening

,

flechts vijf mijlen met moeite hadden afgelegd, de-

wijjl de weeke fneeuw het gaan bciwaarlijk maakte

,

hicl-
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hielden wij ftil, en vond(;n twee kuilen met drabbig

water, doch daar wij zuinig mocstei^ zijn met onj^

brandhout, gebruikten 'wij: liever ieder een pjnt yrB

dit water dan dat wij fneoiivy. verkozen te fmcken.- ,

Hen 4den , 's morgens om twee ure 9 braken wy

weder op , en vervolgden onze reis naar het noor-

den over dezelfde fnccuvvvlaUtc. Men kan zich

niets treuriger en vervelender voordellen; w:j xagen

fomtijds in geen uur een pkkje, waarop geen,fneeuw

lag; de weinigen nogtans 5 die \yij aantrofion , her-

innerden ons levendig de oa/hs in de woestijnen van

y^/vXvz , niet alleen omdat z\) ons yoor een* tijd

van het fchittercn der zon op de fneeuw ontfloc-

gcn , hetwelk zeer liinderlijk voor onze oogcn was ^

maariook omdat ;wij alleen daar onze tenten konden

epdaan, of hoop hadden water aan te treffen. Eene

frisfche koelte uit het zuid-zuid-oosten opflekendcj

en , onze matrozen , niet vergetende dat zij zeelie?

den waren, kregen den inval om een deken als een

zeil op .de kar te zetten , hetgeen op dezen clftin

grond inderdaad hen veel hielp in het voorttrekken;

De fneeuw b» hoog en was w^ek,-,«n toen de. wind

dezelve opjoeg , vverden de bloote-plaatfen daarmede

overdekt, zoodat wij op den tijd var .ilthouden

nergens ccne plaats zagen om onzt ici. . n op t^

ilaan. Kapitein sab^ne en ik zelf waren , na laiia;

zoeken, zoo gelukkig van cene
,, plaats te vinden ,

waar juist ruimte genoeg was voor ons kleine cara-

pemcnt. Met moeite belcttedcn wij door eene fclian^

van (Iccncn en onze ranizcls d^t dezelve met Ihteuw
'1 -P •• be-
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bedekt wierd 9 eer onze lieden , *s morgens ten half

icht , aankwamen , hebbende tien mijlen afgelegd in

tene noord-westelijke rigting. Wij zagen eenige

fporen van vosfen » maar geen dier of het minst

bewijs van vegetatie. ,.''
Toen idj de tenten haddeti opgeflagen, bleef het

hard doorwaaijen en fneeuwen, zoodat wij blijde

waren in tijds eene goede plek gronds } «vonden te

hebben. Ondanks de guurheid van het weder, ver-

fchaften de tenten ons ecne goede fchuilplaats , en

gewikkeld in onze dekens» waren wij warm ge-

noeg om eené gezonde en verfrisfchende rust te ge-

nieten. Ik meld hier eens vooral , dat op het oogen-

bliki dat de tenten waren opgeflagen, voor hoe

korten tijd het ook zijn mogt , ieder dadelijk van

Ichoenen en kousfen verwisfelen moest, en terzelf-

der tijd de voeten door den Heer fisher werden

onderzocht. Daar het lederen nacht hard vroor, moes-

ten wij ons natte goed op den middag 'droogen, als

vn] halt maakten , zoodat wij altijd in de noodzake-

lijkheid waren om natte laarzen en kousfen te dragen

na de rust om middernacht. Wij moesten dus droo-

ge koufen aantrekken voor wij gingen flapen; want

ik wist hoe nadeelig natte voeten voor de gezond-

heid zijn.

Het hield aan met waaijen en fneeuwen tot

*s avonds zeven ure; toen de wind naar het zuid-

westen liep en bedaarde , floegen wij de tenten af,

en thans de rantzels der matrozen op de kar ge-

plaatst hebbende , opdat zij gemakkelijker kqndcu

trek-
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trekken, vervolgden wij onze reis naar het noorden»

De matrozen hadden weder een zeil op de kar ge*

plaatst, maar de winti, gelijk zij het noemden, aan

bakboords zijde zijnde j zetteden zij nog een* twee-

den deken bij 9 als een kluiver 9 waarin zij zoowel

vermaak als gemak vonden.

Nadat wij eene tweede kloof waren doorgegaan

,

aan wier noordzijde de grond merkelijk rees, kwa^

men wij aan eene andere befneeuwde vlakte , waar

volflrekt in geene rigting iets anders te ;^ien was

dan fneeuw en lucht ; het werd hier nog akeliger

,

toen er tegen den avond eene dikke mist viel, waar»

door wij geene vijftig yards van ons af konden zien.

In meer dan twee uren vonden wij geen plekje dat

niet met fneeuw bedekt was, of een* boven de

fneeuw uitftekenden (leen.

Het wedejr eindelijk al te mistig zijnde , om voort

ce reizen 9 gingen wij een' korten tijd op onze

rantzels zitten , tot de mist wat opklaarde, 's Mid-

dags om een ure kwamen wij aan eenige boven de

fiieeuw uitflekende fteenen ; daar het volk grooten-

deels vermoeid was, en ik het niet wagen wilde ons

op de fneeuw te legeren, beproefden wij de fteenen

een' voor een* uit te graven , om eene beftrating op

de fneeuw te maken, en onze tenten daarop te zet-

ten. Dit gelukte, en wij bekwamen in ccn uur

tijds een' volkomen droogen, maar harden vloer,

voor ons campement. Op cnzen middagmaaltijd ver-

garen wij niet te drinken op zijner Majesteits ge-

zondheid In beide tenten, ni«t wetende dat onze
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eerbiedwaardige monarch reeds ecnige maanden gele-

den den tol der natuur had betaald.

Het was den 5den nog al te mistig om ons voor

zes ure weder op weg te begeven ; het was niet mo-»

gelijk verder dan een vierde mijl van ons af te zien:

het was dus noodig den koers , dien wij hielden

,

naar de zon te bepalen . die nog zigtbaar was ; doch

wegens de mist moesten wij deze verrigting alle vijf

of tien minuten herhalen , hetgeen , gevoegd bij de een^

toonige witheid en fchittcring van de fneeuw, zoo hin-

derlijk voor de oogen werd, dat de Heer fisher en

ik, die als wegwijzers vooruit gingen, v;eldra doM*

fiieeuwblindheid werden aangetast , en de voorde kar-

trekker, wi«is pligt het v:as op al onze bewegin-

gen acht te geven, begon ook daarover te klagen.

Om acht uren zagen wij eene (Irook zwart of on-

bedekt land voor ons, hetwelk de rand van eene

kloof bleek te zijn, van vijftig of zestig voeten diep,

en driehonderd yards wijd, ten noorden van de

plaats waar de tenten geftaan hadden , hebbende wij

Hechts anderhalve mijl gegaan , dewijl de fnccuw zoo

week was , dat het volk de kar met moeite er door

heen trok. Deze kloof was vol brokken zandfteen

,

zonder ecnige dclfdof van eene andere foort. B^

het het opligtcn van fommigen vonden wij overvloed

van helder water , hetwelk ons verlokte om een kov-

hocn te koken , tlat wij gefchoten liadden , waarvan

wij een heerlijk maal bereidden , alvorens wij ons

ter rust begaven.

, De waargenomen breedte was hier 75'',,a2',43''
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en de lengte, volgens den chronometer, 111% 14'»

26". Op deze plaats werd een tinnen koker met

een berigt van ons bezoek onder een* hoop (leenen

gelegd van acht voeten lang en zeven voeten breed

aan den bafis. Om half zes vervolgden wij onzea

weg in ecne noord-oostelijke rigting. Eenigen on*

zer lieden klaagden weder over fneeuwblindheid , die

hen onder het gaan zeer pijnlijk en lastig viel , maar

het gewone koude oogbad gaf hen in weinig uren

verligting. Ik liet hen allen weder van krippen voi-

les voorzien.

Den 6den blies de wind tamelijk hard uit het zuid-

zuid-oosten , met llerke vorst 9 die het zeer koud

maakte in de tenten , die ik daarom 's morgens om

vier ure liet atllaan; na eene halve mijl kwamen

wij op den top van een' berg , en zagen de bevro-

ren zee voor ons. Het hooge land aan gene zijde,

ten noord-oosten, fcheen thans en bleek naderhand

een afzonderlijk eiland te zijn , hetwelk ik naar mijn*

vriend en reisgenoot Kapitein edward sabine

noemde. De top van den berg, waarop wij ons

bevonden , fcheen vier- of vljflionderd voeten boven

het waterpas der zee verheven te zijn , en was ge-

heel met zandlleen bedekt, over welken wij met veel

moeite de kar konden voortkrijgen. Wij daalden

van den berg af, met het oogmerk om ons naar de

ijsvlakte te begeven , die wij voor de zee hielden

;

doch wij kregen zulk flecht weder met hagelden

üieeuw , dat wij halt maakten op eene di-ooge plaats
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boven de zee, vqn waar wij een uitgellrekt gczigt

hadden over al de voorwerpen rondom ons 9 en die

ik naar den Heer nias noemde, overtuigende w^
ons dat wij thans de zee bereikt hadden. Nogtans

begeerig zijnde 9 niets desaangaande in het, onzekere

te laten» gingen wij eenige honderd yards ver op

het ijs 9 waar wij niet eene enterbijl en onze mes>

fen, de eenige gcreeifchappen 9 die wij hadden, een

gat in het Ijs zochten te maken , om het water te

onderzoeken, hetgeen ons, na twee uren vergeef-

fchen arbeid, niet wilde gelukken: het ijs was te

hard, veerkrachtig en doorfchijnend voor zoutwatcr*

ijs, hetgeen ons des te bcgcerigcr maakte om er

door heen te booren. Ik bclloot naar onze lieden

terug te keeren , en ons campement naar Pohii-Nias

te verplaatfcn , met het oogmerk om het gat in het

ijs met beter gereedfchappen te voltooijen, terwijl

wij de noodige waarnemingen aan land,deden.

Bij onze terugkomst aan de tenten aten wij en

jliepen tot 's morgens een ure , wanneer wij ons naar

Poifii-Nias op weg begaven, die wij eerst om lialf

vijf bereikten , aangezien de fneeuw zoo diep lag 9

dat het bijkans onmogelijk was de kar met onze ba-

gaadje voort te krijgen. Het vroor den gclicelen

dag door in de fchaduwc, met ccne (lijve noorder-

koelte , en ofl'choon de tenten onder den wind van)

het grondijs aan den oever waren opgeflagen, von-

den wij het toch buitengemeen koud. Het volk

kreeg verlof om na dai maaltijd te rusten tot vier

ure 9 wanneer een gedeelte op het iji aan den arbeid
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ginc:, en een anJcr gedeelte een monument bouwde

op den top der hoogte. '. .....

De hier waargenomen breedte wa^ 75", 34', 47"f

lengte 110% 35', 52" en de miswijzing van het kompas

135% 03", 55" O. Eene reeks van hoeken en astro-

nomifche liggingen werden verkregen om de kaart

van deze kust te ontwerpen. De noordpunt van fiet

SnbinC'Cilancl was een ftomp voorgebergte, hetwelk

op Kapitein sabines verlangen Kaap Miidgc ge-

noemd werd , naar den Kolonel' der koninglijke artil-

lerie jNiuDGE 9 een' der Commisfarisfcn van het Bu-

reau der lengte. Het laiul ten westen van Poiut-

Nias wendt zich naar eene groote baai, en eindigt

noord-westeiyk met een rteil voorgebergte, op een*

afdand van zes tot acht mijlen, hetwelk ik Kaap

Fis/icr noemde. Het oostelijk gedeelte van het eiland

MclvilU was hier zigtbaar van cenc lage uiifpringen-

de punt , die Pohn-Kiid genaamd werd.

'• Plet ijs bleek hier veertien voeten en vier duimen

dik te zijn 9 en het was 's avonds tien ure , eer ons

volk er zoover door was, dat wij bij het water

konden -, hetwelk als het ware uit een' ijsput van

vijftien voeten diepte werd opgehaald. Het water

was niet zeer zout, maar toch genoegzaam om ons

te overtuigen dat wij ons op de zee bevonden. Wij

vulden eene fles met dit water, om deszelfs fpeci-

fieke zwaarte bij onze terugkomst aan boord te on-

derzoeken.

De dikte van het Ijs op deze kust, vergeleken bij

dat in tVint^rhawit het dubbel zijnde der dikte

* ' •
i
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van het laatftc , kon op het eerste gezigt een bewijs

fchijncn van een ttrenger klimaat op deze dan op

de zuidkust van het eiland Melville; maar deze om-

nandigheid wordt gemakkelijk verklaard door de

'opmerking , dat het ijs eener haven , gelijk wij bij

ondervinding wisten, het voortbrcngfel is van een'

enkelen winter, terwijl aan een' open oever, gelijk

die van Point-Nias, het ijs van het vorige jaar zich

in den herfst kan vastzetten en op elkander fchui*

'ven in den volgenden winter , tot de dikte , gelijk

wij hier vonden. Waren wij toevallig in eenige

baai of haven gekomen , gedekt tegen den aandrang

der fchotfen van buiten en van dezelfde diepre als

Winterhaven , ik twijfel geenszins of wij zouden

het ijs aldaar even dik gevonden hebben.

Wij zagen geen levend wezen op deze plaats, be-

halve vijf of zes eenden , waafvan er geene gefcho-

ten werd. Een weinig kort moscli en eenige lichens

,

was alles , waaraan men den naam van vegetatie ge»

ven kon, en de eenige afv>^isfeling van de vervelende

centoonigheid der zandfteenen beftond in twee of

drie ftukken rood graniet en roode en witte feld-

fpath. Sr werden ook twee Hukken drijfliout aan

den oever gevonden van tien tot twintig voeten bo-

ven het tegenwoordig waterpas der zee; het waren

beiden denneboomen , de eene zeven en een' halven

oet lang en drie duimen dik, en de andere veel

kleiner. Zij waren beide gedeeltelijk in het zand

begraven en de vezelen zoo vergaan , dat zij , bij

het aanraken , braken als glas,
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dat, offchoon wij telkens de uitwcipfclcn dezer die-

ren , en vooral hier , aantrotKen , wij er nimmer

een zagen , gedurende onze reis. Toon wij (lil IiicU

den , bemerkten wij dat de rantzcl vanden HccrRcio

van de kar gevallen was; hij was dus wcdcromge-

kecrd , om hem te zoeken , maar hij kwam niet te-

rug voor elf ure , en was zoo iheeuwblind , dat hij

met moeite den weg naar de tenten had «kunnen vin-

den. Ouze tegenwoordige politie op dun Sdcn was

omtrent cene halve mijl afilands van de zee , en

verfchafte ons een vrij gczigt op het Sabine-ciland

en Kaap Fishcr ^ en het weder zeer helder zijnde

om waarnemingen te doen , bekwamen wij een' kor-

ten bafis voor de kaan tuslchen deze en Point-Nias

De Heer fisher fchoot een paar korhoendcrs, de

eenige vogels , die wij hier zagen. Hier was ecnig

mosch en hier en daar ecne plek met kort gras;

ook vonden wij voor de cerstemaal fteenbreke, die

begon te bloeijen.

Even na vijf tire vervolgden wij onze reis naar

het westen, en trokken door ecne befneeuwde vlak-

te van ruim eene mijl breed, (Irckkcndc ten noorden

naar de zee en ten zuiden zoover het oog reiken

kon. Toen wij vijf mijlen gegaan hadden, beson-

nen wij aanmerkelijk te (lijgen 9 en waren tijans aan

het beklimmen van de Blaaiiwe bergen^ wier hooge-

re gedeelten nogtans drie of vier mijlen ons in het

westen lagen. Een ' half uur voor middernacht hiel-

den wij Uil 9 op een* aidand van drie o^ vier mijlen

van de zee. Wij waren over een' zeer oueiren bo-

dem

*

f,,
'
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dem gegaan, die grootendeels nat was.
, Mosch

,

ftecnbreke en kort gras werden hier overvloediger , en

eenigc zuring kwam insgelijks te voorfchijn. Een

of twee ftukken rood graniet en eenige fcldfpaih,

was al wat wij zagen behalvcn zandfteen.

Na onzen maaltijd tot half drie uitgerust hebben-

<Je, begaven wij ons weder op weg naar het zuid-

westen, doch dezelve was zeer vermueijend , we-

gens de oneffenheid va;! den grond. In de eerste

n)ijl l:wanien wij voorbij het eerste ftroomende water

dat wij in dit faizoen gezien hadden, en dit was

llochts een beekje van zes tot twaalf duimen diep. VVg

vonden eenige rondicrhoorns , fchoten drie ptarmigans

en zagen eer paar eenden. De Sergeant martin,

die zeer goed met vogels bekend is , berigtte dat hij

een paar fli andzwaluwen (^Hirundo riparda) had

gezien, 's Morgens om zeven ure hielden wij ftil

,

hebbende flcchts drie of vier mijlen afgelegd, en

vonden overvloed van water, waardoor wij gelegen-

heid hadden om onze hemden te wasfen en fchooncn

aan te trekken. Van dien tijd af hadden wij onder-

tusfchcn altijd meer water dan wij noodig hadden ;

en deze overvloed maakte den grond week , over

welken de kar met groote moeite v^erd voortgetrok-

ken. De waargenomen breeiite op de/,c plaats was

75S26', 43", lengte, volgens den chronometer,

111% 22', 41".

Om half vijf vervolgden wij onze reis over den

moerasligen grond, hetgeen onze wandeling zeer

lasiij; en onaangenaam maakte. Toen de avond viel

bfi.
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begon het te fneeuwen, waartegen het volk zich

door het zeil op de kar wist te bcfchuttcn. Wij

kwamen aan eene kloof, waar wij met de grootfte

moeite moesten doorarbeiden *, X\\ bet midden ftond

het water tot onze k:niën , en. aan wederzijden lag

zooveel wceke fneeuw , dat de wielen der kar tol

aan de as er in zouken. Toen wij er door waven,

vervolgden wij onze rei? tot half t\va?lf , en hielden

toen ftil, opdat de matrozen lumne natte broeken

en koufcn konden drogen. Wij hadden flechts vier

mijlen in cenc zuidwestelijke rigting afgelegd. Op
eenige plaatfcn troffen wij overvloed van zuring

aan, doch de bladen waren niet grooter dan een iS/a--

pence , en bijkans geheel rood. Eenigen ptarmigans

en een paar ganzen waren de eenige dieren, die wij

zagen , maar wij vonden veel fporen en hoorns van

rendieren.
,

.,;..: .

'''',

Den loden , 's morgens om half twee , floegeii

wij de tenten, af, en namen onzen koers naar het

zuid-westen. De wind was zuid-oost, met aanhou-

dende fneeuw. Na twee mijlen kwamen wij aan

. eene vlakte van drie mijlen breed , die , met uitzonde-

ring van hier en daar eene plek, geheel met fneeuw

bedekt was. De onbedekte plaatfcn dezer vlakte wa-

ren zoo nat , dat zij bijna» onbruikbaar waren voor de

kar ; en wij waren nu zoo verlangend naar bcfiieeuw-

de plaatfen , als wij bij ons vertrek van JVinterhaven

die zorgvuldig zochten te verrngden. Eindelijk kwa-

men wij aan eene bekwame plaats voor de tenten en

aan ruimte van water. Kwartier over zeven ure
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hielden wij ftil op de breedte van 75°, 20', 54",

engte, naar gisfmg 111% 42', 15".

Het weder bleef betrokken , met fnceuw tusfchen^

beiden , doch onze kleederen droogden in de zon te-

gen den middag. Wij wachtten ecnigch lijd tot de

lucht opklaarde > en vervolgden toen om vijf ure on-

ze reis , en daar wij genoodzaakt ivaren ónzen koers

enkel naar het kompas te rigten , hetwelk hier een

zeer onzekere en misleidende gids is 9 maakten wij

flechts trage en geringe vorderingen. Wij waren

eindelijk zoo gelukkig Van in eene kloof eene fchuil-

plaats te vinden : hier bragten wij onder onze ten-

ten den nacht door, die zeer guur en koud was.

De bodem der kloof, waarin niet Veel water was,

bedond uit lagen van zandrtcen , die ons een' droo-

gen en gemakkelijkcn vloer verfchaftcn, in de nabij-

heid van een' vreeslLjkcn hoop fnceuw, die van het

overhangeiid gedeelte der rots van eene hoogte van

l>]jkans honderf^ voeten lljnregt was ncdergevalleri^

Den II, 's morgens, liep de wind allengs naar

het noord-noord-westen , en de lucht klaarde op

omftreeks half vijf; wij floegen de tenten af, en na-

men onzen weg naar het zuiden. De grond hier

veel hooger rijzende, had het volk veel moeite möt

het voorttrekken van de kar. Vervolgens kwamen

wij aan eene vlakte van vier mijlen breed, met veel

fneeuw, en bevonden ons toen eensklaps in het ge-

^igt van de zee of een meer, op den afflaiid van

twee of drie mijlen, tusfchen twee hooge en fteile

bergen. In korten tijd kregen wij een eiland in het

ge-
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gezigt, hetwelk wij weldra als hetzelfde herken-,

den , dat wij ten westen gezien hadden op onze reis

naar het noorden , en dat wij nu bevonden te lig-

gen in dit meer of deze golf. Wij beklommen den

top van den niaasten berg, van welken het "'tzigt

ongemeen grootsch er fchilderachtig was. Wij za-

gen van cene hoogte van acht- of negenhonderd

voeten lijnregt naar beneden over eene uitgeftrekte

ijsvlakte , waaraan wij op een* aflland van vijf of

zes mijlen nog geen einde konden zien; in het oos-

ten was het door andere bergen bepaald. Eene dik-
,

ke mist of damp werd fomtijds door den wind over

dit ijs gedreven» en bedekte het eiland met een©

dikke wolk. Wij verbeeldden ons op dien tijd dat

wij een bevroren meer voor ons hadden, maar deze

gisüng was, gelijk naderhand bleek, verkeerd. De

kloof, bij wellcc wij thans aajigekomen waren, ont-

lastte haar water in eene bogc of baai , die wij naar

den Fleer bushnan noemden. De wanden der

kloof, die zeer ftcil waren, beftonden uit blokken

zandftcen van allerlei gedaante en grootte, over wel-

ken alleen een weg naar omlaag gevonden kon wor-

den , en wij moesten dit wel beproeven » maar het

was onmogelijk voor het fterkfte rijtuig om het

lang op zulk een' weg uit te houden ; toen wij naau-

op de helft waren brak de as midden door. De

bagaadje werd uit de kar genomen en beneden ge-

bragt op de plaats waar de tenten (londen ; de

wielen werden nog xoo heel als in het eerst op de

plaats bij de gebroken as en ]w gelaten.
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De waargenomen breedte was hier 75% 1 2', 50",

lengte, volgens de chronometers, 111% 50', 05", en

de .miswijzing van het kompas 125", iii, 22". De

wind vvest-noord-vvest en het weder koud en guur

zijnde, maakten wij cene fchans van lleenen aan de

windzijde der tenten , om ons in plaats van de kar

tegen denzelven te befchutten. Na den avondmaaltijd

kreeg het volk , dat zeer vermoeid was , verlof om
tot middernacht uit te rusten , en toen werd de ba-

gaadje onderling verdeeld , om het overige van de

reis op de fchouders gedragen te worden. Het

hout van de kar thans bruikbaar zijnde, voor brand-

(lof , kookten wij eenige korhoenders , waarmede

wij een heerlijk maal deden. Dcgeenen, dia zulks

niet ondervonden hebben , kunnen zich niet verbeeld-

den hoe aangenaam, het is, wanneer men iets warms

te eten bekomt, na .een' geruimen tijd alleen vati

koud voedfel geleefd te hebben in dit ftrengc klimaat.

Dit was ons dcc te aangenamer , daar het patent-

vleesch , waarvan wij voornamelijk leefden, doorgaans

liard bevroren was als het uit de doozen kwam.

Onze belchikkingen geëindigd hebbende , ten aan-

zien der bagaadje, bij welken ieder matroos tusfchen

de zestig en zeventig ponden op zijne fchouders

moest dragen , en de officieren van veertig tof- vijftig

ponden , floegen wij de tenten af om half drie in

den morgnn van den i^den, en vervolgden onzen weg

langs den oostelijken oever van de bogt. De rotfeii

boven ons , die hier de zee naderen op vijftien

yards , bellonden uit zandflecn , en geleken ipeer de

ru-
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ruïnen van gebouwen dan het werk der natuur. Ile':

hoofd van Busknam-baai is eene der aangenaam (Ic

en bewoonbaarrte plaatfen, die wij noig in de Pool-

gewesten gezien hadden ; de vegetatie was hier over-

vloediger en verder gevorderd dan ergens elders i wij

vonden hier veel raosch , gras , dwergwilgen en

Hecnbrcke, en Kapitein sabine plukte een' rcnun-

kel in vollen bloei.

Om vijf ure kwamen wij aan de punt , en toen wij

zagen dat het meer of de golf zich op een' aanmer-

kelyken aflland naar het oosten en westen uitftrekte,

en er veel tijd noodig zou zijn om Iietzelve in de eers-

te rigting rond te gaan , befloot ik hetzelve over hei

ys te pasferen , en naardien de afftand tot de overzij-

de te groot fchcen voor eene dagreis , en de fnceuw

op het ijs te week was , eerst iiet eiland te bezoe-

ken en , hier uitgerust hebbende, naar het zuiden te

gaan. Na eene wandeling van vijf mylen , in eene

zuid-zuid-wcstelijkc rigting , kwamen wij 's morgens

om zeven ure aan het zuid-oostelijk gedeelte van

het eiland, hetwelk ik naar mijn' vriend iiooprk

noemde. Wij twijfelden nu geenszins dat wij over

eene golf van de zee gingen , daar wij in rr<eer dan

twee ftreken van het kompas geen land in het wes-

ten gezien hadden , niettcgenflaande het weder zeer

helder was ; doch naardien niets zulks verzekeren

kon dan het proeven van het' zout water , had ik

juist mijn voornemen te kennen gegeven , om het

overige van den dag te belleden tot het maken van-

een gat in het ijs tot dit oogmerk, toen een der ma-

Q tvg-
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trozen, naar een' kuil op het

..
gegaan zijnde om cenïg

water te drinken, hetzelve geheel en al zout bevond

,

en ons dus van alle verdere vrees of twijfel des-

aangaande ontfloeg. De wind blies frisch uit het

westen, en de tenten werden aan den oever opge-

flagen onder den wind van het hooge gedeelte des

eilands. Kapitein sabine den top van een* berg be-

klommen hebbende , die op de oostzijde tusfchen de

vijf- en zes- en op de westzijde omtrent zevenhon-

derd voeten hoog is , boven het oppervlak der zee,

hadden vrij een uitgcftrekt gezigt over deze fchoone

golf, die ik naar myn' vriend en reisgenoot. Luite-

nant LiDDON noemde. De ingang der golf naar het

westen was nu zeer waarfchijnlijk ; de voorgeberg-

ten, die dcrzelver noordelijke en zuidelijke punten

folicnen te eindigen, lagen op een' afftand van vijf

tot zeven mijlen van ons af. Ik noemde dczelven

naar de Luitenants beechey en hoppner.

Het eiland Ilooper bellaat voornamelijk uit ac-

zelfdc lagen zandftccn als de aangelegen oever;

op den bergtop vonden wij nogtans een groot ge-

deelte kleiijzerdecn , fpelende van het bruin in het

donkerblaauw , van welke fommige brokken zeer

digt en zwaar waren, en aan den oever raapten wij

vevfchcidcn brokken op van kalkfpath of gekristalli-

zccrde carbonate van kalldleen. Wij zagen weinig

of gecnc vegetatie , bclialve cenige fclirale plekjes

met mosch. Aan den oe\fer waren veiicheidon rot-

ganzen , vaii welken wij vier fchorcn , ^vegende ie-

der omtrent vier ponden, en twee ponden, twen ^y

ge.
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geplukt en fchoongcmaakt waren. Wij zagen ook

vcrfclicidcn korhoenders j eene raaf en een' ivoor-

meeuw. De waargenomen breedte bij de tenten

was 75% 05', 18", lengte, volgens den chronometer,

111% 56', 58", en de misvvjjzing van het kompas

123% 47', 58" O. ''..".',
. ,

Wij rustten tot 's avoncfs zes ure , eii gingen toen

het ijs over naar de punf. Dé fnceiiw vvas thans

zoo week geworden door dè hitte van den dag , dat

wij met onzen last er dikwijls tot de kniën toe in-

zonken 9 en waren dus blijde dat wij om half negen

den oever bereikten , hebbende naar onze rekening

drie en eene halve mjl gegaan. Bij het landen za-

gen wij twee rendieien , maar zij waren te fchuw

om zich door onze jagers te laten naderen. Wij

namen onzen koers naar het zuid-oosten , langs eene

fmalle ftrook lands tusfchen de zee en eeiié, lagune,

die met de zee gemeenfchap heeft door eene kleine

opening, die, zoowel als de lagune, geheel digtge-

vroren was. In derzelver nabijheid vonden wij den

wortel en den drie voeten langen (tam van een*

kleinen denneboom, omtrent vijftien voeten boven

het watefpas der zee liggende. Wij troffen ook het

geraamte aan van een' muskusos, hetwelk aan den

grond vastgevroren was. pe bodem werd hier we-

lig , en was bedekt met het fchoonde mosch , gras

,

flecnbreke en paj^aver, en de menigte uifwerpfelen

bewees dat de muskusosfen , rendieren en hazen

hier Inin vocdfcl kwamen zoeken ; de fporen der

tcrsten waren talrijk en versch. Om half twaailf

Q 2 maak-
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maakten wij halt. De nacht was buitengemeen liel-

dcr , inet een' matigen westenwind.

De plaats waar wij gelegerd waren fchecn zoo

gunstig om eenig wild te bekomen , dac ik befloot

hier oen' dag te blijven , met het oogmerk om te ja-

gen en de natuurvoortbrengfelen des eilands te on-

derzoeken. De waargenomen breedte bij de tenten

was 75*, oa', 37", lengte , volgens den chronometer,

111% 37', 10" en de miswijzing van het kompas

126% 01', 48', O.

De jagers gingen in den vroeg'en morgen uit , en

vonden weldra een' muskusos grazende, op eene

plaats die bedekt was met de uitwerpfelcn vanuit

dier, zoowel als met die van het rendier. Zij fcho-

teu op hem , doch troffen hem niet , en hij liep

weg over de bergen. De muskusos heeft het voor-

komen van een wanfchapen klein dier ; zijn haar is

zoo lang dat het fchijnt dat zijne poten flechts twee

of drie duimen lang zijn ; zij fchijnen bij lederen

Hap op hetzelve te treden: het Individu dat wij hier

zagen deed zulks ook, daar het haar op vcrfcheiden

plaatfen van zijn fpoor in den grond getrapt was.

Wanneer zij gedoord of gejaagd worden , fcheuren

zij dikwijls den grond op met hunne horens, en

inufFelen rond» om hunne vervolgers te ontdekken,

maar wagen het nooit een' hunner aan te vallen.

Onze jagers ontmoetten ook eene kudde van twaalf

rendieren, waarvan flechts drie horens hadden; de-

zen waren de grootften der kudde, en dreven de an-

deren beftendig voort, wanneer zij wilden blijven

- ftaan;

uêm
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! vi *

i\n

(laani

Haan; voorts zagen zij verfchcuteii rotsanzen en

korhoenders , eenige goudplevteren , een paar boots-

mannen {Lestris parajiticui) tn een' overvloed van

fneeuvvlceuwcrikken ; zij vingen ook een paar niiü-

zen (JSIus hudfomus^ ; dezen waren , gelijk verfchei-

den anderen, die wij gezien hadden, bruin onder

aan den buik en den kop , en de rug van eene don-

kei-grijzc kleur. In ieder gedeelte van het eiland,

waardoor wij reisden, werden gaten en fporcn van

deze diertjes gevonden. Een 9 dat de Sergeant mar-

tin aehtérna liep, geen gat ki de nabijheid vinden-

de, en niet kunnende ontkomen) plaatile zich tegen

een' fteen, en beet, om zich te verweren, den

Sergeant in den vinger 9 toen hij hetzelve opnam.

Op eene fendfpits , op den afftand van drievierde

myl van de tenten , en binnen Iionderd yards van de

zee, werden de ova-blijfliileii van zes Esquimauxhut-

ten gevonden; zij bdlonden in suvre kringen van

omtrent zes voeten diameter, onregelmatig zamenge-

fteld van ftcenen van alïerlei gedaante en- grootte

,

en rijzende omtient twee voeten boven den grond

;

aj waren bevloerd met groote fehijven van zanJ-

fteen , die hier rn overv'loed voorhanden is , en deze

vloer was met mosch begroeid; In elke der hutten

was een klein vertrek naar buiten toe aangelegd,

hetwelk waarfchijnlijk tot eene voorraadkanrer had

gediend. Op- weinig voeten afllands van een dezer

hutten» was een kleine lering van fteenen-, diewaar-

fchijnlijk tot eene ftookplaats had gediend, aizoo de

fporen van- het vuur er nog- pjgtbaar op waren. De

Q 3 ^ut-
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hutten , die wij op flv?;/; AlarttT^s-eiland ge-

zien , zoowel als die wij bezocht hadden op de

kust van Groenland ia 1818, hadden iedjir ook

zulk een' afzondcj-l ijken khinen cirkel. Wanneer

de Ësquimaux lp lum land gebrek hebben , en ge-

noodzaakt worden om hun onderhoud op deze hoo-

ge breedte te zoclccn , dan zullen zij welligt hetzel-

ve nergens beter vhidcn voor eene inaand of zes

weken dan in dezen omtrek, want ik, txvijjl'd niet

dat het wild 9 gedu reilde de maanden J^ilij en Au-

gustus, hier ;n grooten overvloed is.- Het is npg-

tans bijna over het ajgcmeen oi>uiogelijk dat deze

vulkc;i lang beftaun kunnen in eenig gedeelte van

het eiland Mdville , aangi-'^icn de zomer te kort

is om genoegzanien voorraad voor den langen en

ftrengen winter te kunnen inzamelen. Kapitein SA-

BiNE en de Jlcer sher , die beiden op h'^ani

Martim-dland gevvcL^c waren , merkten op, dat de

hutten , die wij tliajis ontdekt l^add/an , vroeger ver-

laten f^hei^ien te zijn dan de au4eren.

De . dag ^vas , helder , met een' matigen westen-

wind, tot 's namiddags vier ure» vvannecr, hij ging

liggen, en kort daanja gevoljgd werd door eene

fneeuvvj^gt. ,Tocn vyij ons v\cdcr op weg bcgaypn,

kwamen ons vijf rendieren tegen, m^ar het gclul^tc

ons nie|: er een van t^ fchjcten. Wij hielden kpcrs

naar het zuiden ^ met het oogmerk om de tafelber-

gen in het gezigt te krijgen, en lajigj dien weg

naar de fchcpen terug te kecren- 's Avond? cm
acht ure bevindende dat de kleede^-cn van het volk

nat

,
1
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nat geworden waFcn door de fnccuw, maakten wij

halt en flocgen de tenten op. Het begon hard te

waaijen en de nacht was zeer guur. De grond was

hier met veel klei vermengd en de zandlleen begon

eene groenachtige kleur aan t" nemen.

In den vroegen morgen van den i4dcn liep de

wind na;\r het westen, en het weder werd allengs

helder: wij vervolgden derhalve onzen togt naar het

zuiden, en kregen de tafelbergen ons ten zuiil-oos-

ten in het gezigt ; om acht ure werden de tenten

opgellagen op een' droogen grond. Twee matrozen

klaagden over buikpijn , veroorzaakt « zoo zij meen-

den, door het drinken van te veel koud water bij

ons vertrek in den morgcnftond; zij herlleldcn nog-

thans hl weinig uren, en de Iheeuwblindheid had

ons nu geheel verlaten. De fneeuwlecuwerikkcn

,

de eenige vogels , die wij hier zagen , waren zeer

talrijk , en vlogen rondom onze tenten als musfchcn.

Wij naderden de tafelbergen : naardien dezclven bij-

kans geheel uit brokken kalk (leen beftaan , en wij

tot hiertoe niets anders dan zandftccn gezien hadden,

waren wij begeerig te zien waar de eerste begon 9

maar dezelve vertoonde zich niet voor cciiigc hon-

derd yards van de bergen in kleine brokken, met

een weinig graniet, en fekifpath , op den geheel zaa-

digen bodem. Wij legerden ons tusfchcü de tafel-

bergen om tien ure, hebbende acht mijlen afgelegd

over een' moerasfigcii s,vnv,ó , fomwijlcn tot over do

knien in de fheeu"\ zakkende, die de kuilen bedek-

te. Wij zagen geen levend fchepfcl
, getiurendc «.lit

<u op.
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gedeelte der reis, en over het algemeen moet ik

aanmerken dat wij het wild altijd overvloediger vou-

den in de nabijheid der zcc dan in het binnenland,

uitgezonderd op de noordkust van het eiland McH-

yï//e , welke geen voedfel voor hetzelve oplevcit.

Naardien ik hier tot 's namiddags wilde blijven, ten

einde waarnemingen te doen, om de ligging der ta-

felbergen te bepalen , van welke de oostelijk(\c het

meest in het oog vallende voorwerp is van dit ge-

deelte der klist, zoowel als een waarteckcn voor de

ankerplaats in de J/£(;/a en (iripcr-bdcii ^ werd liet

volk in den Yi'ocgen morgen aan het werk gezet

om Heenen aan te hrciigcn op dcszclfs top, alwaar

door den Heer fish^r een monument werd opgc«

rigt van tien voeten hoog en even zoo breed aan

dcszclis balis ; een koperen cylinder, met een omÜan-

dig verhaal van ons bezoek, werd, in hetzelve nc-

dergelcgd. Middelerwijl hielden Kapitein sabine eu

ik ons bezig met het doen van de noodig^. waarne*

mingen, vult;cns welken de breedte van den berg

werd bevonden 74% 48', 33", deszclfs lengte 111%

11', 49" en de miswjjzing van het kompas 123% 05',

30' O. Mcu kun wel deuken dat wij met begeerige

oogcn naar de zee uitzagen j of wij ergens open

water ontdekten , maar niets daarnaar gelijkende was

zigtbaar, niettegenllaandc het uitzigt naar het wes-

ten en zuid-zuid-westen duor niets belemmerd werd.

Zoodra wij onze waarnemingen geëindigd hadden,

begaven wij ons op weg naar JFinttrhaven , over

een* wel bcwasi'en en vochtigen grond, in welken

de

r 'I.
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do zuring thans (Icrker bladen bad, en kwamen

's avonds om zeven ure weder aan boord, vvaar wi)

harteUjk door iedcren officier en matroos verwelkomd

werden, en het was geen gering genoegen voor mij

te hooren aanmerken dat onze reizigers er (lerkcr en

gezonder uitzagen dan toen zij vertrokken.
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Voorvallen in M'^interhaven , gedurende het eentt

gedeelte der maa^nl Jtmij. — Langzaam fmcltcn

van het ifs op zee en der fneeiiw op het land. —
Jagtpartyen.— Dood en bcgravenis van william

scoTT. — De toerusting der fchcpen vol'

tooid. — Gematigd weder , gedurende de maand

Julif. — Scheuring van , het ijs bij de fchcpen, —
Scheiding van het ijs aan den ingang. — Tocbc'

rcidfekn lot vertrekken. — Waarnemingen
, ge^

daan in VVinteiiiaven.

'%

Ik liad het geluk bij mijnö terugkomst de officieren

en matrozen van boidc fchcpen nog in dcnzclfdcn

gezonuiji; l.stoefland te vinden als te voren , met uit.

zondering van william scott, de cenigfte zieke

aan boor 1 van de Ihcla , wiens kwaal , onJanks

alle aan";c'wcüde middcK.n , ieder' dag vc/ergcrde.

Dt' tocriisiing der (chcpen was gedurende mijn af-

zijn zeer gcvorilcrd ; de Qriper was omtrent gelicel
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gereed, doch de Hecla nog zoover niet, iiithoüfde

van den zwaren arbeid met den ballast, waarvan

vijf en zestig toi^nen aan boord gebragt waren ge-

worden. De voorraad van braniHtofll'n , mondkost

en andere voorwerpen werd opgenomen en in goe-

den ftaat bevonden, uitgezonderd de citrocnfup en de

azijn , gejijk Ijiervpor gemeld is > een weinig brood

en fuiker was voclitig geworden, waanjna wij die

het eerst moesten nuttigen. I-)eze goede fl'aat van

pnzen voorraad nioet IjoüfJxakclijk roc;t,'eHlireven

worden , bebalv^ aan de bederl'wjjreiiac cigculebap'»

pen van een k()y4 Hüniiijats hctwelK \o r de verrot-

ting en de vermenigvuldiging van «iigc.licrtc nipt

gunstig is , aan de zorg die er gc.irai.cii was oiji

ons met iedep artikel van de bos'.e kwaliteit te voor-

^.iqn, en alles in.lterkc wat,er4'gre vaten t.e jakken.

Wat het ongedierte betreft, ik kan /eggen dat er

nimmer eene muis , rat of made hoegenaamd , voor

Ijoover ik \yect , gedurende de geheelc reis aan boord

geweest is, ,-, -,.. ;.,.. ,.
- .. , 1 ,

Met het ijs; in de haven had ecnc merkelijke ver-

andering plaats, des/,clfs oppcrv'iktp viel vol gaten,

uitgezond.erd waar het aan den oever vast ;£at , al-

zoo de vloed hetzelve merkelijk boven het waterpas

der zee gel'gt had.

Alvorens het verhaal te vervolgen van het ge-

beurde na mijne terugkomst van de laiuircis , zal het

niet onvuegzaam zijn eenig ver'lag ic geven van de

waarnemingen a^in boord gedaan door de jLuiienants

i LID-
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LiDDON en BEECHEY , gcdurcnde mijne afwezigheid

van TFimerhaven^

Uit dezelven bleek dat de eersfó phalaropc (Phala-

Toptis plat^rinchos) alsmede de eerste zwerm fneeuw-

leeuwerikken gezien waren den aden Jiinij. Het ver-

dient niisfcbicn opmerking dat van den iften, 's mor-

gens aclit ure , tot den 2den , om middernacht , en

dus in een' tijd van achtentwintig uren de barometer

beftcndig op 30 d. bleef, zonder zelfs jlg te veran*

deren. liet weder was betrokken en de wind ver-

anderlijk , hoewel matig noord en west , en twee of

drie Ichoone dagen volgden, fchoon er naar alle

waarfchrjnlijkheid fneeuw of regen te verwachten

was.

Den 3den vlogen twaalf konmgseenden (Somatc-

ria fpectnbilis^ met een' enkelen raaf en een' meeuw

naar hot noord-oosten ; ook werd er een goudple-

vier gelchüten en ccnige anderen op dien dag gezien.

De thermometer rees in de fchaduwe van 's morgens

vier ure tot op den middag van 29° tot? 43", het-

welk een der groodte veranderingen i's , die men in

den loop van een' dag op dit gedeelte van de fchaa^

heeft waargenomen.

Den 4den liet de Luitenant liddon 's Konmga

verjaardag vieren , door \\t* hijfchen der vlaggen en

wimpels en eene uitdecling van het volte rantzoen

aan het volk. Her is opmerkelijk dat in ÏVinieiluC'

ven het weder fchoon en de wind matig was uit

het zuid-zuid-wescefi , terwijl op weinig mijlen af-

ftanda
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ftands ten noorden wij een' zwaren ftorm met aan-

hondenden fnecuvv hadden.

Den 5den bcfpcurden de officieren een* meer be*

merkbaren dooi , zoovvcl aan land als op het ijs ;

op het laatfte kramen verfcliciden nieuwe water-

kuilen, en de fneeuw verdween bijkans van het

land, offchoon er nog geen watcrftroomen in de na-

bijheid van IVintcrhmen gezien Werden. Geheele

troepen van eenden en ganzen waren federt de laat-

fte week gezien , uitgezonderd digt bij de fciie-

pen.

Den 7den waidelde de Luitenant liödon over

het ijs naar den ingang der haven , alwaar niet zoo-

veel verandering te bcfpcurcn was, als omtrent de

fchepcn , waar alles nog het voorkomen had al$

midden in den winter.

Den pden werd de eerste rob gezien , liggende op

het ijs aan den ingang der haven , bij een gat , als

gewoonlijk. Omflrecks dezen tijd werden verfchei-

dcn muggen (Culcx pipicns') gevangen, maar zij de-

den ons geen overlast , gelijk dit het geval is op

de oevers van de lludfoin-haai en in andere

ko'ide gewesten; althans ik heb niet gehoord dat zij

iemand van het volk ooit gedoken hebben, üe knop-

pen rler fccenbrcke en van den dwcrgv/ilg gingen

open en cenige zuringplantcn begonnen te biocijcn

;

cene plant met eene ferlngklcurige bloem , die wij

voor cene Draba hielden, kwam ook in bloei; niaar

r;ccne dezer planten was zoo ver als de flecn-

breke,

Den
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Den uden had er weder een aanmerkelijk vet-

fcliil plaits tusfchen het weder in Whiurhaven en

dat op geen gr;)'Jtcn al"(tand naar het noorden. Mij

#dc fchepen was \\tt/xV:z gu r on onduiniig , terwijl

wij bij Bnsfinans-baai een' helderen en gematigden

dag liaddcn. K enige hazien werden voor het eerst

ten oosten van de ichcpen gezien.

Den i4den kwamen eenige odlciercn terug van

een' uitlhp van twee Jagen naar het oosten , en

bragten drie rotganzen , zes koppels patrijzen en een'

goudplevier mede, en halden vericheiden hazen ge-

zien. Op dezen dag werden ook de eerste rendieren

van de fchepen gc;'.ien ; de officieren gisten uit den

toclTand, waarin zij hen zagen, en uit hunnen onmid-

delijken togt naar het noorden, dat zij pas op het

eiland waren aangekomen.

Begerig zijhde om ons zooveel wild te verfchaffen

als mogelijk was gedurende het overige van den tijd

dien wij nog in werkelooslieid moesten doorbrengen,

en vinJcnlc dat de korte dagelijkfche uitftappen

,

die onze jagers langs den gewonen weg konden

doen, zich niet tot een' genoegzamen afïland van

de fchepen uitHrcktcn, beval ik dat eenige officieren

en matrozen van ieder ichip , onder de Luitenants

BRECHEY en iioi'PNRR, voor eenige dagen zouden

uifg.ian , op een' afdand van tien of twaalf mijlen

naar het or ton en het westen, en het wild aan

boord zenden , dat zij mogren bekomen. Zij verlie-

ten dienvolgens de fchepen deiizelHicn avond , en

namen tenten, dekens, brandhout en lietzelfde rant-

zocn

f-



NEGENDE HOOFDSTUK. ^55

zoen van mondbehoeften mede, als aan boord werd

uitgedeeld. De Luitenant iioppner, die het bevel

had over de troep , die zich naar het zuid-westen

begaf, droeg zorg om het ijs te doen bewaken,

opdat , wannctr hetzelve los ging , zulks dadelijk

tot mijne kennis gebragt zou worden. Kapiteia

SABiNE en zijn volk waren dien dag onvermoeid be-

zig niet het opzetten van eene waarnemingstent

,

met een' paal van binnen om de klokken aan te

hangen « alzoo hij verlangde , dewijl het weder daar-

toe thans veel gunstiger was, den tijd, alvorens

ons vertrek, te hefteden mot het doen van waarne-

mingen wegens» den fiinger. 's Nachts om bnlf

twaalf verfcheen een driedubbele regenboog , de bui-

tenfte fterk gekleurd , de middclfte flaauwer en de

onderfte alleen zigtbaar aan zijn' oostelijken fchcn*

kei.

De zuring thans zoo ver gevo'dcrd zijnJe dat de-

zelve in genoegzame hoeveelheid kon :;igez:)ineld wor-

den , gaf ik bevel dat het volk twee namiddagen van

iedere week de bladen van deze plant zou inzamelen,

ieder man was gelast ' een oncc te plukken , om te

dicneii in plaats van citroenfup , pekel en gedroogde

groente, die tot hiertoe was uitgedeeld jjeworden. De

groei der zuring was^ zoo üicl, en de hoeveelheid zoo

gryot op ieder ge(.kelte van den grv>nd bij de haven,

dat wij kurt daarna de matrozen lederen namid-

dag een paar uren er om uitzonden , in welken tijd

zij , behalve het voordcel \^ii cene gezonde wande-

iing, zonder moeite ieder onuci'nt een pond konden

pluk^
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plukken van dit heilzaam anti-fcorbiuiek kruid. Een

gedeelte werd dagelijks opgedischt in de bakken

zoowel der oflicicien als der matrozen , op allerlei

wijze toebereid, als falade, in puddings of als groen-

te gekookt 9 en wtrd in overvloed gegeten , tot wij

.van Winterhayen vertrokken , drie weken achtereen»

nis wij gelegenheid hadden om hetzelve aan land te

plukken. Aan het gebruik dezer zuring moet de

goede gezondheidstoeftand van het volk-tocgefchrc^

ven worden , toen wij weder zee kozen. Wij von*

den ook ecnige wortels van het lepelblad (Cochlea-

ria fe.nestritta) , maar zij waren te weinig en de

Maden te klein om ons van ecnig nut te zijn.

Des avonds kwam de Heer wakeham van dcjagt

rerug met het eerste rendier dat wij in dit faizocn

bekomen hadden , en hetwelk ons z'jstig jJ' '^3<.'n

vlecsch opleverde. Een tweede , gezonden Cvm 'icii

Luitenant beechey den ipden, woog flechts twee-

ënvijftig ponden , toen hetzelve was fchoongemaakt»

olTciioon hetzelve niet zeer klein was j maar deze die-

ren zijn buitengemeen mager bij hunne terugkomst

van het zuiden , doch nemen zeer fpoedig toe door

het goed voedfel , dat zij op het eiland vinden.

Den aoflcn was het. land, in de nabijheid der fche-

pcn, en voornamelijk de lage en gedekte plaatfen , be-

dekt met de fchoone pi-rpere bloem der ftcenbrekc, en

leverde, in vergelijking met de tot hiertoe onbefchrijf-

lijkc woestheid van het landfcliap , een vrolijk gezigt

op; de nauktftelige papaver (J'apaver nudicauW) en

cenige andere planten , van ^^cHicn de meeste , geduren-
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fchc-

;ii, bc-

ckc, en

fclirijf-

gezigt

uk) en

iüuren-

de de maand Jiilij in bloei Icvvamen, verfchaften

ons veel genoegen, en deden ons de ftrcnglieid van

dit klimaat eenigermate vergeten.

In den nacht van den aoften nam de noordewind

dermate toe, en hield den volgenden dag zoo fterk

aan, dat Kapitein sabine moeite had om zijne ten-

ten overeind te houden, en de wind rukte er toch

ecnc om v&n hare plaats. De fnelheid, waarmede

de verandering in het weder plaats had , gediircmle

den korten tijd , die de zomer van dit klimaat ge-

naamd kan worden, is zeer trefFend, wanneer mea
bedenkt dat wij in de eerfte week van Junij nog ge-

noodzaakt waren de fneeuw bij het vuur te fmeltenj

die wij als drinkwater gebruikten , gedurende het

eerlte gedeelte van onze reis naar het noorden; dat

getUirende de tweede week de grond zoo nat en flij-

kig was, dat wij dien met moeite konden betreden,

en dat, waren wij niet voor het einde der derde

weck teruggekeerd, ons zulks waarfchijnlijk voor

eenigcn tijd belet zou zijn geworden door de onmo-

gelijkheid van de kloven te pasferen , zonder groot

gevaar van door de watervallen medegelleept te wor-

den , hetgeen onzen jagers een paar malen overkwam

in het tcrugkecien met hun wild naar de fchepen.

De Luitenant hoi'PiNeii zond lus een ander rendier,

liet grootllc ccntr kudde van vijftien , hetwelk ons

flcchts jchtcn/.evcntig ponden

Hij berigtte tevens dat de gaten

van het ijs ir« iiet zuid-wasten

en grootte wurcn toegcnynion

.

R niasr

desnicttc;;onll:aande

vleejicli opk\ -Tüe.
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maar dat hij nog gcene blijk van losgaan had bc^

1'peurd. :....'•
Den 2aflcn, 's namiddags om vier ure, ftond de

thermometer aan boord van de Hecla in de fchaduvv

op 51% zijnde de hoogde graad van warmte , dien

wij in dit faizoen nog hadden aangeteekend. De

Heer scallon zag een* zwaan op ecne lagune in

liet zuid-westen; dit was de eenige vogel van deze

foort , dien wij , gedurende ons verblijf alhier , ge-

zien hadden , uitgezonderd een' doden , dien wij kort

na onze aankomst vonden.

' Den 24(lcn viel er veel fnccuvv, hetgeen in dit

klimaat het geheele jaar door gebeurt; maar in dit

faizoen , wanneer de bodem warm is , blyft zij zel-

den of nooit den geheelen dag hggen. De Luite-

nant BEECHEY en de zijnen Ichotcn nogmaals een

rendier , benevens verfcheiden hazen en vogels

,

die , met het reeds ontvangen wild , genoegzaam

voor drie dagen leeftoge opleverden. Ik liet dus de

jagt voortzetten tot den tijd 'van ons vertrek , en de

jagers telkens na eenige dagen afzijns aflosfen. De

manfchappen keerden altoos frisch en gezcwid van

deze jagttogten terug , hoewel een weinig magerder

dan zij uitgingen. Als een regel van goede policie

waren wij gewoon de koppen en harten der rendie-

ren aan te merken als het wettig eigendom van den

geenen die hen gefchoten had ; deze fchikking dien-

de om hunne zucht tot de jagt aan te moedigen,

dewijl de jagers op deze wijze een grooter aandeel

vcrsch

, 's!
.'
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versch vlcesch bekwamen dan z^, die aan boord

bleven»

De Luitenant bebchëy berigtte bij zijne terug-

komst, om middernacht van den 26(lcn, dat het ijs

langs den oever begon los te gaan, en er op fom-

niige plaatfon water genoeg was om met eene boot

te bevaren , met verfcheiden bteede . fcheuren in het

ijs , (trekkende van het land naar de zee. Het ge-

lukte den Luitenant beechey een rendier te fcliie^

ten, dat gerust ncderlag, en, toen hij het geluid

van een jong namaakte, opdond en onder zijn fchot

kwam. De vosfcn , die zij er verfcheiden zagen

,

hadden ecnc zwarte vlek op ieder achterbout. üe

Luitenant beechey, berigtte insgelijks dat een kwar-

ti^rmeester van de Hecia « tot zijne troep behoo-

rende , de herfcnpan van een' walyisch gevonden had

op den afftand van eene mijl van de zee , en op eene

aanmerkelijke hoogte boven derzelver tegenwoordig

waterpas. Naderhand werd er nog een gevonden ver-

der dan eene mijl ten noorden van de liaven en half

in den grond vastgevroren. Twee landtongen , ten

oosten van de fchepen? die de Luitenant bebchev

gekozen had voor de tenten , en voor de pofitie van

welken hij de hoeken opgenomen had, gedureude

zijn*" laatften uitilap, werden naar de Heercn h^lse

en wakeHAM genaamd.

Den apften , een der matrozen met geplukte zu-

ring naar boord kecrcnde , vond in een' kuil op liet

ijs een' kleinen visch , van de foort der weitings

,

tn naar de plaats ' gaande , waar hij denzelven had

R ft op-
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opgenomen vonden de Heer euwards en ik twee

dergelijke visfchen. Naardien er nng gecnc genoeg-

zame gemeenfchap was tusfchen de zee en de op-

pervlakte van het ijs , om deze visfchen er door te

laten, was de vraag op welk ecne wijze dczclven

boven op het ijs kwamen. Het fchijnt dat zij aan

de oppervlakte van het ' water vastgevroren waren

in het begin van den winter. Er waren op dien

tijd ontelbare dergelijke kuilen op het ijs 9 en in ie-

der' , zonder uitzondering , werd ecne vreemde zclf-

flandigheid 9 gelijk zeegras , zand en niet zelden

'kleine verrotte garnalen gevonden. '

Den apden , des avonds 9 kwam de Luitenant

HOPPNER terug van zijne jagtpartij , cenig wild mede-

brengende , en , hetgeen ons nog aangenamer was

,

de welkome tijding dat den aarten het ijs in bewe-

ging was gezien naar den zeekant. Dit was het

eerst waargenomen door de Hecren skene en fife ,

die tot HOPPNERS gezelfc'.iap behoorden , en die ge-

wekt werden door een verbrijzelend gedruis, het-

welk , gelijk zij weldra ontdekten , veroorzaakt werd

door het zware ijsveld , hcf.velk naar het oosten

dreef op een' aflland van vijf mijlen van land , en

waarfchijnlijk met ecne drift van eene mijl in een

uur. Ue wind was op dien tijd matig , maar Jen vo-

ngon dag had hot frisch uit bet noorden gewaaid.

De Luitenant iioppmer bcrigtie tevens dat hij

een meer gevonden had vun tuslclien de vier en vijf

mijlen in den omtrek , gelegen op een' afltand van

twaalf of veertien niijicn ten westen van den irgang

der
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der haven, en vier mijlen van de zee. Dit meer

was nog bevroren ; dit was hetzelfde , hetwelk

PiFE aangetroffen bad, toen hij in September van

voorleden jaar was verdwaald geweest, en van welks

ligging ''ij ons geen voldoend vcrflag geven kon.

Den ayftcn was william scott geheel ijldoofdig

geworden , en men moest hem met geweld in het

bed houden , maar heden avond was hij zoo erg ge-

worden, dat de Heer edwarüs oordeelde dat hij

fien nacht niet doorkomen zou, 's Morgens om
twee uren liet hij mij berigten dat scott lag te

zieltogen, en alvorens ik in de kleederen kon

komen, had hij reeds den laatften fnik gegeven,

zonder cenige bemerkbare benaauwdlieid. Daar ik

verlangde en noodig oordeelde dat zijn lijk geopend

wierd , niettegenllaande den afkeer die de zeelieden

daarvan hebben, welken afkeer 'men misfchien wel

overwinnen zou, als men zich krachtdadig daarte-

gen virzettede , Hond ik des Heeren edwards

verzoek toe , om tot de opening over te gaan. Het

relmraat was voldoende voor den arts , aan wiens be-

handeling de lijder was toevertrouwd geweest, en,

mag ik zeggen , ook voor mij zelven , voor zoover

het bleek dat zijn dood veroorzaakt was door eene

kwaal , die zoowel in ie - ander klimaat als dit on-

genees'ijk was. Om deze reden zoowel als uit een

•vurig verlangen om de kunde en menschlicvende

zorg regt te laten wedervaren, die onze officieren van

gezondheid voor dezen armen man in zijne krankte

betoond hebben, verzocht ik den Heer edw^irds

R 3 een

)

:l|;





IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

/.

s:<9

A

f/.

1.0

LI

2.5

1.25

#«"

2.0

1.8

14 lil 1.6

Photögrapbic

Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET

WEBiTER,N.Y. M580
(716) 872-4S03



<p

%

iV

>>



IM
'"

'A

t:,!.

It

II, ' .'

vm-
IJ'.). I

i
H
I

.i

aöa NEGENDE HOOFDSTUK.

een uitvoerig berigt op te (lellen van zijoe kwaal

,

hetwelk hoofdzakelijk hierop nederkwam:

„ Zijne ziel^te was in April des voorleden jaars

„ begonnen met eene longontlleking met koortfen

»

„ waarop , na eene kortdondige betering zich

„ meer en meer verzwakking des darmkanaals en

vertchijnfelen van Icorbut hadden vertoond , tot

eindelijk de fcorbut zich volkomen verklaarde, en

met alle mogelijke middelen werd tegengegaan.

In het begin van Junij kreeg- hij toevallen, die

zeer verdacht waren, oflchoon de voomaamfte

»

«

y>

n

n diagnostifche kenteekenen van fcorbut thans ontbra-

„ ken. Hij was geheel uitgeput , en leed aan eene

„ buit«ngemeene neerflagtigheid en beangdiging, die

„ tegen het eUide der maand in eene woedende ra-f

„ zernij overging ) gedurende welke hij zich allerlei

„ wonderlijke dingen inbeeldde « en die hem 'zooda-

„ nig afmattede , dat hij in eene volilagen (lomp-r

„ zinnigheid verzonk , tot hij den ^dem uitblies^ fiij

y, de opening van zfju lijk bleek , dat zijne ingewan^

„ den door Ijovenmatig brandewijn drinken ontdoken

n waren.
n

De laatfte twee of drie dagen overftroomde de

fpringvloed, die buitengemeen hoog geweest 'vas,

het ijs bij den oever , zoodat het moeilijk was' te

landen , bij hoog water. De dooi maakte fpelle vor-»

deringen , en de officier , die den Luitenant HOPPNEa

adoste van de jagtexpeditie naar het zuid-westen,

kreeg dricte orders om het ijs aanhoudend te bewa-

ken, en d&delijk verdag te doen van het eerste open

wa-
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water dat hij ergens zag. De laatfte vier of vijf da-

gen hadden wij meer zuidenwind gehad dan gewoon-

lijk , met regen en nu dan een weinig fneeuw , en

alles fcheen bevordelijk tot het fuielten van het ijs,

waarnaar wij zoo begeerig uitzagen.

Een der jagers kwam den iflien Julij aan boord

terug met een* goeden voor;raad hazen , eenden en

ptarmigans. Hij had in drie dagen over de vijftig

rendieren gezien, maar zij waren te wild om hen te

naderen.

Op Zondag, den aden Julij, nadat de godsdienst-'

oefening verrigt was , werd het lijk van scott ter

aarde befteld op eene vlakke plaats , omtrent hon-

derd yards van den oever , met alle plegtigheid die

onze omtlandigheid toeliet. De vlaggen en wimpels

werden ter halver mast geheefchen gedurende de lijk-

ibtie , en het (loffelijk overfchot van onzen ongelok-

kigen reisgenoot werd naar het graf verzeld door de

officieren en matrozen van beide fchepen. Het ver-

vullen van dezen treurigen laatften pligt , die onder

andere omllandigheden reeds zooveel indruk maakt

,

in deze woestijn en in een* toedand als de onze,

boezemde ons eene gewaarwording in 9 die beter ge-

voeld dan befchreyen kan worden. De Heer fishek.

plaattte naderhand een* netten fteén op het graf,

waarin de naam van den overledenen en het gebrui-

kelijke berigt was uitgehouwen. ^ < '
.

-
' '

Eene kudde van veertien rendieren op dezen da^

nabij de fchepen gezien wordende , vervolgden onze

niunlchappen hen vruchteloos j als naar gewoonte,
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het was bijjcans onmogelijk in zulk een vlak land

hen onder het fchot te krijgen. Eenige goede hon-

den zouden ons welligt daarbij van zeer veel dienst

geweest zijn.
'

,, • .; u--:.

Wij namen onze,tuiankers en kabels van deft oe-

ver , hetgeen moeilijk zou geweest zijn « wanneer

het ijs weg was, hetwelk zoo fpoedig wegüiiolt,

dat wij den 6den met verbazing kuilen in deszelfs

oppervlakte befpeurden, die tot gaten geworden wa-

ren tot aan het Water toe ; wij onderzochten een de-

zer gaten, en bevonden dat de gemiddelde dikte van

het iys op de plaats waar de fchepen lagen niet meer

was dan twee voeten. Aan den mond d^r haven,

nrgtans , vertoonden zoodanige gaten zich eerst eeni-

ge dagen daarna.
,

Eer wij het roer weder inhingeh opderzochten wij

hetzelve, en vonden dat het ze^r bcfchadigd was

geworden > toen de fchepen be^et waren aan den

ingang yan de Straat-Davis ; alles werd echter fppe-

dig herfleld , en de roers van beiden fchepen werden

weder ingehangen. ..-.v .!,>.. ,y^i..^,\^^^u^\uni^ ;: -n;-
-

Van den 7den tot den loden regende het fterkbij

tusfclienpozingen , hetgeen cenc merkelijke verande-

ring maakte in ; de .gedaante van het ijs, dat eene

bkiauwe kleur aannam. De Heer reid» die den

loden van zijne jagtparty teyug kwam j .berigtte

nogtans , dat hij , gedurende zijn' togt ,, nergens het

ijs in beweging had gezien , noch eenige verandering

aan hetzelve had befpeurd op de kust, uitgezonderd

dat er ook gaten gevallen waren in de nabijheid vaq

den



NEGENDE HOOFDSTUK. Z56

den oever , en dat het kleine kanaal tusfchen het ijs

en het land breeder geworden wcs.. Dit kanaal, als

het zoo genoemd mag worden, had geene genoegza-

me diepte om door eene floep bevaren te worden

,

was van veertig tot vijftig yards wijd in onze nabij-

heid 9 maar veel breeder naar het noorden en oosten.

Wij hoopten dat het fpringtij, hetwelk den uden

inviel, bevorderlijk zou zijn om het ijs te breken,

hetwelk thans den (laat van verrotting begon te na-

deren, gelijk de zeelieden zeggen, waardoor het ge-

vaarlijk werd , er over te loopen. Er werd nogtans

geene merkbare verandering bewerkt door den hoog-

den vloed, waarfchjjnlijk omdat het Ijs. reeds zoo

volkomen los was van den oever, dat het met het

water rijzen kon gelijk ieder ander drijvend lig»

chaam.

':.DeU'i4den ging voor de eerstémaal eene boot van

de Ichepen aan land, en den volgenden dag kon de-

zelfde 'gemeen&hap- plaats hebben tuafchcn' de fclie-

pen. Thans waren wij geheel zeilvaardig.; en Hon-

den op een' , geregelden 'en vcrlang«n<^n uitkijk in

het kraaijcnnest naar eenige verandèi*ing in den ftaat

van het ijs , die ons vertrek 'iiit ////;j(*r/i<?v<?« be-

gunstigen kon-, waar wij nu bijkans tien maanden

genoegzaam werkeloos hadden doorgebragt.

Den i7den^ van 's morgens zes tot 's avonds zes

ure llond de thbrmoineter over het algemeen tus-

fchen 55" en 6o\ Men kan denken hoc aangenaam

deze temperatuur voor ons gevoel was, na den Uren-

gen wimcr, dien wij hadden doorgebragt. De
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piaand Jullj is trouwens ook de eenige di^ meii zeg.

gen kon dat draaglijk is in het klimaat van het eiland

Mehilhm ." ;.. : /- ; ...rrf ^ •v^r-: •, . v\v

Den iSden voer ik in eene boot de baven rond,

om peilingen te doen zoover het ijs toeliet» Het

is merkwaardig hoe juist de uitgeflirektheid van het

open wateir met deszelfs diepte overeeoHemdet Het

kanaal werd dagelijks wijder , vooral na een' harden

wind,

Den sollen was eene frisfche noord-noord-oostelijke

koelte met mist en regen zeer gunstig ter vernieling

van het ijs ,- en dat gedeelte rondom de Hecla , van

hetwelk zij zoolang te voren dpor menfchenhandeb

was losgemaakt , brak eindelijk in (lukken , en dreef

weg met de asch en al het ander vuilnis, dat gedu"

rende tien maanden daarop - geworpen was , zoodat

het fchip thans voor zijn anker reed; het ijs vervulde

evenwel nog het middelpunt van de haven weinig

van deszelfs boeg af. De Griper was eenige dagen

te voren op dezelfde wijze losgeraakt..

De Luitenant LiDOON verzelde mij in eene boot

langs den westelijken oever van de.'haven naar de

zuidpunt van den ingang^ om peilingen langs den

kant van. het ijs te doen, waar wü van zeven

tot zeventien voeten water vonden. Het ijs aan

den ingang fcheen nog zeer vasten digt» en geen

cQkel gat was op dien tu<i nog in deszelfs ópper-^

vlakte gevallen , uitgezonderd een door een* jrob ge-

maakt, en door hetwelk de dikte van het ijs bleek

te zijn tusfchen de twee en irie voeten. .

De

|.:i;
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*De Heer dealy kwam Iaat in den avond terug

met zijne jagers , zonder wild, zijnd? verdwaald ge^

weest in eene dikke mist,

P^n aiften koerde de Heer pjfx terug van onze

jagtdation 9 twaalf of veertien mijlen in tiet zuid-^wes*

teil). £n becigtte «^t de gedaante van liet ijs aldaai

dezelfde was als in fVwterhaven^ uitgezonderd dat

dé ruimte tusfcheü bet ijs en h^t land op de meeste

plaatCèn nitt zoo breed waa» .:; : - r. -v

!; Den ftsften. blies eene frisfbhe koelte uit het

noord-toosten,, met helder weder, en het ijs in dt

haven: in beweging zijnde, dreef mer dezen wind van

den oever af,'doch zonder eenig gevaar voordefche'^

pen , wier ankers in den uitmuntenden grond zeer

goed hielden.

Op eene wandeling 9 die ik dezen dag deed naar

den inond van de haven , om aldaar het ijs te on-r

4erzoekep, Was het mij aangenaam te vinden dat

eene hoeveelheid vah hetzelve door de drukking va^

het buitenijs naar het rif gedrongen was , hetgeen

bewees dat er reeds ruimte was ', in; welke het zich

bewegen -kon , en mij hoop gaf, .da);, wannefsr.ji^

wind onmiddellijk van h^t land opilak, het ijs gjs*

üQCgzaam zou wegdrijven, om ons een bevaarbaar

i<atiaal naar het westen open te laten. Ik ging daar-r

om '5 namiddags in ^ene boot derwaarts , om te

zien of er i^ts gedaan kon worden, maar vond

den oever zoo bezet met gebroken ijs 9 hetwelk een

|ipord*K)o6tewin4 eer9tr:lQsg!^m«ud^ii en tpen naarde
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oever gedreven had, dat ik de zuidpunt vkn déh

ingang niet kon bereiken. ''"^ '' ii-t. i^^ '-•"

Bene frisfchc noordcrkoeltd veroof^faaktein den nvor-

gen van den i^üctï cöne groote verandering in de ge-

daante van het ijs bij de fcbcpen , inaar nog:aiis gec^

ne in den (laat Van dat aan den mond der haven, uit-

gejsonderd dat de oevers meer bezet waren 'dan te

voren, zoodat onze kleine boot langs- dezelvdn niet

varen kon. O e noordelijke oever was niettemin

zoo ijsvrij, dat ik den Luitenant bebckey zoad

met twee booten en een* zegen , ia de hoop van

eenige visfchen te vangen,! zoo als wy voor eeni-

gen tijd op het ijs gevonden hadden, j Onze vis-

fch^rs hadden nogtans weinig geUik, en bragten

(lechts drie kleine visfchen aan boord, hetwelk alles

was wat zij in het net gevonden hadden.

Den 24fl:en werden de zeilen weder, aangeflagen,

zoodat wij ieder oogcnblik konden vertrekken; ik

moet echter bekennen dat zulks meer den'fchijn

bad van te' willen vertrekken dan dat ik inderdaad

eenig uitzigt had van zoo fpoedig uit onze. lan^

en vervelende gevangenlchap ontflagen te worden.

Want het was moeilijk voor het volk tie ontveinzen

dat ' na acht of negen wfeken de zee hier weder go-

heel ohbevfearbflKlr \V3Si --jq" ndr// : ui .ü.; i:.,r.pi'

-• In den morgen -van den ajften zond ikrrcenei boot

om' de Kavente peiten, en te zien welke voor-

declige verandering iil- het ijs zich opdeed.; De

wind in den ' namiddags naar het zuiden ioopende

,

werd

hii,
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"1

werd

werd eene groote hoeveelheid ijs van de no-irdzijde

der haven losgefcheurd en droef naar ons toe,' zoo-

dat wij op onze hoede moesten zijn dat de fchc-

pen niet van hunne ankers gedreven wierden. Om
die reden , zoowel als uit een vurig en ongeduldig

verlangen 9 om van ecne plaats te geraken, waar-

op wij omtrent tien maanden hadden doorgebragt,

zond ik lijnen uit om de fchepen langs het ijs ia

het midden der haven te laten winden 9 en om
half drie waren de ankers geligt; maar zoodra aan

eene lijn getrokken werd , bemerkten wij dat het ijs

,

waaraan zij was vast gemaakt, naar ons toekwam

»

in plaats dat de fchepen zich voorwaarts bewo-

gen : wij moesten dus onze toevlugt nemen , tot de

werpankers , maar konden naauwelijks plaats vin-

den om ze te werpen , uithoofde der belemmering

van het ijs. Een weinig van den oever geweken

zijnde , was het onmogelijk verder te komen , zon-

der eene verandering van den wind, weshalve de

ankers geworpen werden, tot zoodanige verande-

ring plaats vond. Des avonds dreef al het losfe

ijs ons voorbij naar het noorden , belastende dien

oever van de haven met ontelbare brokken. Onze

jagers kwamen in goeden welftand dezen en den

volgenden dag aan boord terug. De opbrengst der

jagt had de beide fchepen voor meer dan eeuc maand

van versch vlecsch voorzien. "
' '

.

•

• In den morgen van den aörten was het ftil , met

aanhoudcndcn regen. Wij namen eene koelie waar,

die om negen ure opilak > om zoover voorwaarts

;e

m il
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te komen als het Qs toeliet « en bleven toen weder

liggen^ "•''' 'lii-'i i^.'i'. i'- ',.'i' •'"
• ' '.«* •i"'^

•

'! Den i;»rten was het weder helder , met een* fter-

ken en kouden, west-noord-westenwind ; de ther-

mometer rees den geheelen dag niet hooger dan

37*. De hagel en fneeuW verhinderden ons het

volk aan land te zenden om zuring te plukken;

^cze plant was aan het afgaan : de bladen begonnen

te verdorren en verloren den zuren fniaak , die der*

izclver voornaamde deugd uitmaakt.

Gedurende den nacht van den 3o(ten tot den

31den hadden wij een* fterken zuid-zuid-westen-

wind ; tegen den morgen liep hij naar het west-

noord-westen ; 's morgens om elf ure dreef de gehce-

Ie ijsmasfa uit de haven naar het zuiden, en brak

tegen de punten aan den ingang. 'Deze ovcrwachttc

verandering maakte het waarfchijnlijk , dat de tijd

van onze verlosfing daar was. Ik zond naar Kapi-

tein SABiNE , die zijne waarnemingen tot het laatfte

oc^enblik wilde voortzetten, en liet hem zeggen

dat hij de klokken morgen ochtend vroeg aan boord

zenden moest. ;
<'> r;r: -, v

Ik voorzag den Luitenant Liddon van inilructiën

voor het overige van de reis, en bepaalde ook ze-

kere plaatfen van bijeenkomst , ingeval van onver-

'

xnijdelijke fchetding van elkander 9 tevens zond ik

aan boord van den Griper ecne kaart van onze laat-

fte ontdekkingen en een duplicaat van elk document

betrekkelijk 'tot deze expeditie.

! 'i,
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Vertrek van Winterhaven. — Gunstig vooruit*

zigt. •— Belemmering door het y's bij Kaap

Hay. — Bereiking van den i3<>*. :— Banks*

land ontdekt, -f— Toenemende uitgeftrektheid en

dikte van het ijs, Ontdekking van verfchcidcft

eilanden. — Terugkomst in de Barrows-flraat. —

•

Pasfage van de Lancastef-fund op de terugreis*

D.
i<^Jk r

'e wind uit het noorden en westen aanhouden-

de , dreef het ijs bertendig uit de haven , tot dat den

iften Augustus 9 's morgens om acht ure , de ge-

heele ruimte tusfchen de fchepen en Kaap Hearne

volkomen open was en .om half elf ure zagen wij

water ron'dom de aan deze punt aan den grond lig-

gende ijsbergen. Middelerwijl waren onze booten be*

zig met het aan boord halen der klokken , tenten en

obfcrvatorium , en ik peilde den ingang der haven 9

ten einde de kaart te kunnen voltooijen, waartoe ik

nog

ii

Mi
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niAgt waren , of bij gebrek daarvan , deszelfs volk

en leeftogt in de Ilecla over te nemen » en de reis

met dit fchip alleen te vervolgen*

Kort na den middag (lak .een zuid>zuid«westewind

op
<i

die het ijs naar den oever dreef; wij zagen der-

halve uit naar eene veilige ligplaats voor de JTchepen

achter eenig zwaar grondijs. Om een ure had eene

Kware fchots ons ten westen reeds ten eenemaal deu

weg afgefloten , en benam ons de hoop van verder

in die rigting voort te dringen. Er werd alzoo eene

boot uitgezonden om eene ligplaats op te zoeken

»

en die -gevonden hebbende , waren wij aldaar zoo

volkomen gedekt tegen den aandrang van het ijs»

dat ik in ernst bedacht werd om het volk vah den

Gfiper over te nemen , en raadpleegde de officieren

desaaiigainde ; doch de omftandigheden, die vervol*

gens plaats hadden » zulk een* maatregel onraadzaam

makende , gaf ik dit denkbeeld op , en zocht doot

de beste middelen 9 die in onze magt ftonden , het

kwaad te verhelpen.

Kort nadat wij geankerd Waren 9 hoorde het volk

van den Griper het grommen van eeii* beer tusfchet»

het üs 9 maar het dier verfcheen niet ^ en dit was de

eenigfle ontmoeting met ccn' bcer^ die wy hadden»

gedurende ons verblijf aan het eiland Mehille » uit.

gezonderd die , welke kort na onze aankomst in ifin-

terhaven een* onzer matrozen tot aan de fchepen

vervolgde. Van beiden fchepen werden manfchap-

pen gezonden om zurhig te plukken , die hier niet

minder overvloedig wies dan aan ons vorig verblijf,

S doch

'

\ :'

i

i!

V:
,

'•i'i

l\

':.



474 T I E N D E H o o F D S T ü K.

'
1

y

doch zij was thans te oud en had haar zuur en fap

bijna verloren. Wij waren hier een paar mijlen ten

westen van Luitenant hoppnbrs jagtftatiou , en de

ft-'hans van llceiien , die hij rondom zijne tenten

gebouwd had , met eenc (laak in het midden, was

zigtbaaf van de fchepen. Het eenige wild 9 dat wij

hiet opdeden, beftond iq. een klcan getal konings-

eenden. Waarvan wij ook eenige jongen bekwa-

men.

- Den 4den , in den vroegen morgen , begon het

losfê ijs naar ons toe te drijven , en kort daarna

kwam een veld- naar den oever, van niet minder

dan vijf mijlen lang en «ndprbalf mijlen breed. De

fchepen werden dadelijk- zoo digt moppüjk aan den

©ever gebragt», en coebereidfelen gemaakt om het

Toer af te nemen, bijaldien zulk» noodig wierd ",

maar het veld Werd tegengehouden door het aan

den oever zittend ijs, waarachter wij lagen, en de

firhepen- bleven Volkomen' in veiligheid.

Op den middag begon het zware ijs aan de punt

,

ili onze nabijheid , het land te verlaten, en om hal;

twee eene fmalie pasfage tusfchen het land bn hei

ijs ziende, die de wind telkens wijder maakte, fta-

ken wij af, en (levenden naar het westen. Flet voor

ons geopend kanaal verfchilde in deszelfs brccdtr

van eene tot twee mijlen ; op fommige plaatfen wa»

^zelve flechts eene lialve mijl wijd. 's Avonds oiii

zeven ure kwamen wij de plaats voorbij , waar wr

laatstleden September zoo lang gelegen hadden » et;

wtardie [^oer pife eu zijn gezelfdia^wa? verdwaakt

• ge-: i » 3

m
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geweest. Ilier fchcnen wij onder oude kennisfen te

zijn , en onder dezen herkenden wij gemakkelijk

den berg, aan welken wij zoo menig' dag in be-

kommering en vruchteloozen arbeid geankerd waren

geweest, zoowel als den ftapel fteeneh boven op

den berg. Wij vorderden tamelijk , en om olf ure

waren wij tegenover Kaap Voorzienigheid , zoodat

wij thans ver genoeg waren om te zien dat er een

vrij en open kanaal was om de westelijkfte zigtbare

punt van het eiland Melvillc, toen wij eensklaps

door (lilte belet werden om voordcel daarmede te

doen. '^

'
-' :'

Den sden, 's namiddags om een ure, de ftilte

aanhoudende, verliet ik met Kapitein sabine en den

Heer edvvards het fchip , om den oever te onder-

zoeken, ingeval wij aan denzelven de fchotfen uog^

maals moesten ontwijken , en landden bij eene van de.

talrijke diepe kloven , waarmede dit geheele gedeelte

van het eiland is ingetand. Al het ijs, dat hier aan

den grond zat , lag letterlijk op den oever , en geene

der mas a's verfchafte de fchepcn eene genoegzame

befchutting , Ingeval van nood. Wij zagen hier ver-

fcheiden witte hazen, die 9 gelijk wij, meermaals op-

merkten, de hoogc oevers bezoeken, die tegen het

zuiden gelegen zijn, en waar zij gewoonlijk het

meeste voedfel vinden. Wij beklommen den berg,

dien wij door de driehoeksmeting honderdzevenen-

veertig voeten hoog boven het waterpas der zee

bevonden te zijn , en waar wij geene andere delf-

(koffejx vonden dan zanddeen en kleiijzerdeen. In-

S a mid-
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middels voerde een frisfche oostewind den Grijper

aan , die weder verfcheiden mijlen was achtergeble-

ven. Wij bevonden de lengte hier te zijn 112% 53'

3a" en, de miswijzing van het kompas 110°, 56',

11" O., en keerden dadelijk weder naar boord. Wij

namen koers naar het westen , en een paar uren on-

belemmerd voortgezeild hebbende, vonden wij den

weg op eens verfperd door ongemeen groote en

zware ijsfchotfenf een weinig ten westen van Kaap

Ifay 9 en ons kanaal van open water tusfchen het ijs

en het land verminderde allengs in breedte. Ik liet

bij den wind houden en verliet dadelijk het fchip

,

om in eene boo't het aan den grond zittend ijs bl)

eenc kleine landtong te onderzoeken. Ik vond dat

dit punt de eenigde mogelijke toevlugtplaats was, die

wij konden bereiken, ingeval het ijs aandrong. Ik

befloot dus de Hec/a onmiddelijk op de beste lig-

plaats te brengen 9 die ik vinden kon. Toen ik met

dit voornemen aan boord terugkwam 9 zag ik dat

het ijs de kust reeds met fnelheid naderde: er was

dus geen tijd te verliezen öüi de Hec/a op de bc-

(lemde plaats te brengen , hetgeen om half negen

faewerkftelligd was , liggende het fchip in negen tot

zeven vademen water , op een* afihnd van twintig

yards van den oever. Onze toe(tand was zeer ge-

vaarlijk, daar wij gcenc befchutting iiadden tegen

het ^s , dat van het westen kwam , hetwelk minder

dan eene halve mijl van ons af dieef 9 en uit veel

zwaarder fchotfcn beftond, dan wil] gedurende de

reis nog ergens gezien hadden^ De Griper was

ons
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«Mi

ons drie of vier mijlen ten achteren, toen het ijs

begon te kruijen: ik deed derhalve den Luitenant

LiDDON fein , dat hij zijn Tchip zoo goed hij kon

moest beveiligen, zonder te trachten bij de Hecln te

komen ; hij maakte dienvolgens hetzelve om elf ure

vast aan een punt gelijk dat waaraan wij lagen en

twee of drie mijlen ons ten oosten.

In den avond langs den oever varende , zagen wij

cene hoogte als een kunstig gebouwde muur 9 en

welke het verblijf was van talrijke vogels. Kapitein

üAuiNË ,. verlangende deze hoogte te onderzoeken en

ccuigcn van deze vogels te bekomen , ging , zoodra

wij geankerd hadden , derwaarts met zijn* knecht en

den Sergeant martin. De hoogte beftond uit zand-

neen, in horizontale lagen, van twintig tot dertig voe •

ten lioogte. Duizenden meeuwen hadden hier hun

verblijf genomen , als eene veilige fcliuilplaats voor

de vosfcn en andere vijanden. Toen de onzen deze

plaats naderden , waren zij zoo moedig in het verde-

digen hunner jongen, dat men hen niet veilig na<

deren kon, voor er ecwge fchoten gevallen waren.

Relulve een goed getal meeuwen , bragt Kapitein

SABINE nog tien hazen mede 9 die, met hetgeen wij

hadden opgedaan toen wy langs den oever voeren,

ons een' maaltijd van versch vleesch verfchaften

voor al het volk. Kapitein sabine bragt mij ook

de tijding van den Luitenant liddon, dat de Gri~

f:r in denzelfden tDclland was als de Hecla 9 van

j.umelijk bezet te raken als het ijs mogt opzetten,

ilct üs bleef echter den geheelcn dag in rust, in

\ % I
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weerwil van eene oost-ziiid*oostcr koelte 9 met aan<«

houdende fneeuw. Des avonds bcrigtté de Luitenant

LiDooN mij dat de fchotfen waren komeil opzetten «

en het fchip twee voeten uit het water hadden op-

geljgt , en toen weder weggedreven waren , zonder

ecnige fchade to doen. ik gaf den Luitenant lidt

DON Ijcnnis dat wij ons in denzelfden, toeftand be-

vonden ) en verbood hem thans bij ons te ko-

men , alware h^t ijs ook genoegzaam open om zulks

te bewerkftelligen , want er was geene ruimte ge-

noeg voor twee fchcpeu op de plaats, waar de //e-

cla lag.
-•'- '• •^- '• • ": '"• •»

In den morgen van den 7den kwam een zwarte

walvisch op, digt bij de Uecla^ zijnde de eerste

dien wij gezien hadden fodcrt den a-atlen Augustus

de-- vorigen jaars. Sedert ons vertrok van IFintcr-r

haven hadden wij ook een of tweemalen een* enke-

len rob gezien. T«n einde den ftaat van het ija

ten zuiden en ten westen beter op te nemen dan

uit den top der mast, zond ik den Luitenant bee-

CHEY met twee matrozen om den top der bergen

in het wasten te beklimmen^ Om twee uren kw^-

men zij terug met een jong rendier^ dat ons aciit

en dertig ponden vlcesch opleverde. Het berigt

aangaande den ftaat van het ys was in geencn deele

gunstig voor onze hoop , alzoo d? ;^e > ^opvei; onsj

oög reiken kon , met fchotfen bedekt was.

In den namiddag werd een man van iedcrp bak

aan land gezonden, om zurlhg te plukken, die hier

bij uitrtek fchoon en groot was, zoowel als veel

ZUUTn
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sniurder dan die wij onlangs gevonden hadden. De

oostcwind ging liggen, en werd gevolgd door ecne

westerkoelte , die het ijs éenigzins in beweging

bragt: ik oordeelde het raadzaam het fthip te mee-

ren , ten einde niet van ons anker gedreven te wor-

den,

Naauwelijks hadden wij 'het fchip vcrtuid, toen

de wind eens zoo (lerk uit' het oosten opllak^ en

liet losfe ijs dadelijk in eene tegengeftcldc rigting

in beweging kwam. Ik verkoos in on;:c tegenwoor»

. dige pofitie te blijven , daar hier weinig kens was.

's Avonds om half elf begon het ijs de ruimte opte

vullen , die tot hiertoe bij het Ichip open was ge-

weest '} om elf «re kreeg hetzelve hevige ftoten en

werd tusfchcn het landijs en de naar het westen

ons voorbijdrijvende masfa ingeklemd, ik liet liet

roer afnemen , en het fchip met den lieven naar het

oosten wenden, opdat de boeg, als het Ücrkttc ge-

deelte, de eerste en zwaarlle (loten ontvangen zou.

' Het ijs liet niet af met ons te verontrusten, voor

*s morgens tcrt vijf ure, toen eene andere zware

-masfa kwam aandrijven, en het fchip een' zwiren

llüot gaf; waarna hetzelve ons cenige uren in rustv

liet. Om negen ure was alles zoo ftil, dat ik het

waagd<; den berg in onze nabijheid te bekiinimen,

ten einde een ruimer gezigt te hebben van het

incuw ontdekt land in her zuid-westen» hetwelk ik

reeds onduidelijk in den morgen vau het dek gezien

had. Het -weder ongunstig zijnde, zag ik nogtha^s

«CU hoog en ongelijk land vau het zuiden 75** W.
• ^4 t<><:

rv
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tot het zuiden 30** W. meestendeels geheel zigtbawr.

Dit land» hetwelk zich over den 117* der westelijke

lengte uitllrckt , en het westelijkte Is der tot nog

toe in de Poolzee ontdekte landen 9 ten noorden van

het vaste land van y1merik(t •, kreeg den naam van

Banks-tand, uit achting voor den hoogbejaarden

Prcfident der KoningUjke Maati'ch^ppij , die zich door

het bevorderen en aanmoedigen zoowel als door het

beoefenen der wetenfehappcn zooveel roeiq ycrwtiir-

ven heeft» .- i-».' . . .hji • ..
.

•. " *

... Van den top des bergs zagen wij nergens eenig

gat in het ijs. De wind den geheelen dag verander^

lijk blijvende» waren w|j in aanhoudende bekomme-

ring dat het ijs weder opzetten zou, maar het ver-

ontrustte ons niet. Onze jagers, bragcen eenigc ha-

zen mede,

Jn den morgen van den pden kwam een muskus-

os grazen aan den oever in de nabijheid der fche-

pen. Ëenige matroze werden afgezonden om jagt

op hem te maken , en hem aan den voet van een*

hcrg gedreven hebbende « die voor hom te fteil was

om te beklimmen » gelukte het hen hem te fchieteo*

Toen dit dier eerst aan boord gebragt was, rook

het van binnen Uerk naar muskus , naar welken al

het vleesch, inzonderheid het h^rt» qok min of

fmaakte. Het , dier leverde ons vierbonderdeenen-

twintig ponden vleesch » hetwelk naar gewoonte in

plaats van het gezouten ylcesch aan bet volk ge-

fchaft werd » en fmaakte ons zeer goed 9 in weerwil

yan desz^lfa bijzonderen geur. ü^ h^cst was qq-

Ji;:
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RcniQen v^t, en toea hctzelvQ afgehakt was zag

liet vleesch ^r zoo fqhoon uit alsof hQt uit den win-

kel van een* Engelfchen flagter kwam (*)« Een

kleine rob (^Phaca vitu/ina)^ door matrozen van

den Griper gefchoten , werd ook door hen genuttigd.

]Jct vleesch werd zacht en malseh bevonden, doch

zag er niet z^er ^ppetijtUik uit, zijnde van eene

Vuih'Qode kleur.

- 's Namiddags om half drie kwam eene geweldig

zware fchots regtdrcek^ naar ons toe, en zou on^

lii'tar den qevur gedrongen hebbeu , hadden wij haar

tnet ontweken door het fchip eenige yards vooruit

%Q brengen. Wij lagen toen eene halve kabellcngte

van land , en ten minften veilig voor dezen aan*

drang.

Den ipden bleef het ijs nog even driftig. Er

waren masfa's onder die van v^f^ien tot yljfentwiq-»

tig voeten boven do zee uitllaken. De Luitenant

«EECHSY en de Groenlandsvaarders allisqn en fip]^

waren van gevoelen dat het ijs zwaarder was dan

dat in Spitsbergen; men kan dus denken hoe ge-

vaarlijk de na,vigatie in dit gewest is.

o< Des avonds ging ik aan landden beklom nogmaals

den beig , met het oogmerk om te zien hoe het ijs

gedeld was, D« wind had than» voornamelijk in

(*) wy bngten eenige Hukken van dit vleesch in £>i-

g«/amf, co toen had hetzelve een* veel ontangenanereo

«cur dan toen bet dier eerst gerchoten was , hoewel het<

;§ive t]ie( het geriugde l?edetf had ondergaan.
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het westen en zuid-oosten vcrfclrciden openingen ge-

maakt. Toen ik aan boord terug kwam , vond ik

dat het ijs aanhield met naar het oosten te drijven

,

en ihecr en meer open water liet in de verlangde

ri^ng. Ik deelde tJerhalve den Luitenant liüdon

niijn voornemen metfe , om koers naar het westen

te iiemen. 's Avonds om zeven ure liet ik het roer

inhangen en alles zeilvaardig maken. Ik beklom

toen nogmaals den berg i maar offchoon de ope-

ningen grooter gcwortlen waren, was er zelfs nog

gcene genoegzame ruimte voor eene van onze boo-

ten : ]ict was é\x$ klaarblijkelijk , dat elke poging

van de fchepen iraar het westen te brengen» bij zul-

ke ongunstige ómiïftndighedcn, vruchteloos zou zijn;

er was dus niets anders op dan te wachten, hetgeen

wij angstvallig deden, tot er eenige verandering in

de geflddheid van liet ijs kwam. De wind , ^e

-met het vallen van dtïn avond toenam , verminderde

^e hoop, waarmede wij ons gevleid hadden, van

'ipoedig uit onzen benaaiiwdcn en gevaarlijken toc-

ftand ontflagen te worden. Om halt' elf beklom de

Luitenant BEECHEY , op mijn verzoek, den berg, en

"btrigttc bij zijne terugkomst, dat de ijsdrift verflap-

xt van Itqt westen ten noorden naar het we^t-zuid-

westen, doch dat zender een* guhstigen wind er

'geenc waarfchijnlijkheid was dat een fchip qr door

-heen kome.i kon, ^

•-•Den uden, 's morgens om een ure, zond ik den

Heer ross naftr dm top^ van den berg, -docli hij be-

vond dat het ijs nog tQ dige lag •om er wet cea

ftUii*

w r'i
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Tcliip door te komeq. De wind ging allengs liggen

,

en om vier ure , wapneer 4e Heer ao3S nogmaals

den berg beklommen had, was het geheel ftil ge«

worden. Eensklaps hield' het Ijs op naar hec oostea

te drijven , en om half zes (lak fene zwdrooitftr^

koelte op, die hetzelve naar d^ tegenovergedcide

rigting dreef. Ik begaf mij met den Luitenant ViB%*

ijHsy noginaals aan land, öm te zien of' er ruim*

te was voor de Ibhépen om tusfclieq het Ijs door to

kómen; doch wij bevonden^ dat j;ulk8 bij d^n te-

jjenwoordigen zwakken wind onmogelijk was. -''
"*

'ii'' De waargenomen breedte op onac tegenv/ööl:-

dii*fc ligplaats was 74", £5', 35" lertgte , volgens de

^liroïiomefers , ki3'^ 43S 31", miswij^ing van Iwt

Iwmpas iq6*, 06^33* ü. , zijnde het gemiddelde

vun veril'hcidun 'Waarnemingen op verfchiliende da,t

gen. Er was .weinig verandering in het voorkomet^

tti de voortbrcngfqlen van dit gedeelte van het eiland,

behalve dat de kloVen grootter en ichilderachtigq:

'waren ,' dewijl df kust hier veel hooger is, op rom<<i

mige plaatfei^ zelfs achthonderd voeten boven het

waterpas de? zee, en de bergen fchijncn op een*

aflland van negen of tien mijlen ten minden een of

tiVee voeten liooger: zoodat de uitertlc hoogte van

hüt eiland Melviik^ voor zoover wij gelegenheid

lj;Kiden \m hétze\ve te zien, op omtrent duizend

roeten gerekend mag worden. De rotfen b.clban

geheel uit zandflcen in horizontale lagen , en de

grund uil zand , vfSrmengd met verrotte planten

,

waaruit -hier en daar eeiiige groeiaarde ontdaan is.

-VVij bemerkten dat bijna alle ^^laiucu door de hazen eii
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andere .dieren, die de gcdekt.q.en warnier plaatfen

aan den oever opzoeken » ten deele waren afgcge-

ten. ,..:. . JU , ^^,, !ly:. {;, ; ... •: .! i::;.

In den vroegen morgen van den igdcn ontving

ik door den Heer . griffiths eene boodfchap van

den Luitenant lipdon, behelzende dat den vorigcr

nacht het ijs langzaam naar het westen gedreven

was , en terzelfder tijd den Griper op het ijs onder-

water gedrongen en denzelven twee voeten boven

het water geligt had , zonder evenwel ecpige fchade

te veroorzaljerii, offchoon het ijs nog bleef aandrin-

.gen, toen giviffiths vertrok, In deze omftandig-

heid had de Luitenant liddon al de journalen en

andere papieren vwn belang ain land gezonden en

alle maatregelen genomen om den fcheepsvoorraad en

inllrumenten . te bergen* ingeval van fchiphreuk, die

hij thans roden had om te duchten. Daar ik over-

tuigd vvas dat geene menfchclüke magt zulk een onï-

fieVal voorkomen kon , was ik meer dan ooit vol-

daan over mijn befluit om de fchepcn in deze ge-

vaarlijke omftandigheid van elkander verwijderd te

houden«) Ik oordeelde het noodzakelijk den Luite-

nant LiDOON te bevelen dat hij hoofdzakelijk bc-

.
dacht moest zijn om boven alles den voorraad en de

brancKlolfen te redden , en bepaalde feincn » die op

de landtong gemaakt konden worden 9 die tusfchcn

de Ichcpcn inlag, ingtval er iets gebeurde. Inmid-

dels bleef het ijs zoo digt bij de Hecla aandringen,

dat de gcringtle drukking nafur het ftrand ons in

dezelfde pofiiie als de Griper gebragt zqu hcbbm:
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wij wendden derhalve alle middelen aan die in pnze

magt vvaren , om het grootere fchip te beveiligen

,

waarin zich de meeste voorraad en andere belangrij-

ke zaken bevonden.

's Namiddags berigtte de Luitenant liddon my
met een* brief dat de Griper weder gezakt was ,

en het ijs rondom het fcliip had losgelaten; dat de

cenige fcliadc, die hij bekomen had), daarin b&>

Hond , dat zijn roer gefcheurd was , doch dat bet"

zelve in cenige uren te herdellen zou zijn, wanncei?

het ijs hem toeliet hetzelve aan land te brengen.

Kort na middernacht drong het ijs llerker op de

Hecla aan dan te voren, doch zonder het fchij>

cenige fchade toe te brengen, 's Morgens om viec

ure hield de drukking op , en het ijs bleef het ove-

rige van den dag in rust. In den namiddag werd

het weder mistig met regen. De Heer ross had,

voor de mist opkwam , van den berg dezelfde onver-

anderde oppervlakte van ondoordringbaar ijs in iedere

rigting waargenomen , en een brief van den Luite-

nant LIDDON berigtte mij dat er geene verandering

in de nabijlieid van den Griper had plaats gehad.

Ieder oogenblik diende thans om mij in het ge-

voelen te bevestigen, dat het beter ware op alle

gevaar naar het zuiden te dringen , wanneer het ijs

toeliet ons te bewegen, dan langer vruchtcloozc

pogingen te doen om naar het westen te komen.

Ik gaf derhalve den Luitenant liddon bevel, om,

wanneer hij kon , zeil te maken naar het zuiden

,

zonder naar de Hecia te wachten , en naar cenige

o/c-
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opening in liet ijs ttit té zien > cn in dat geval mij

'

daar af te wacliten*

Den Tsden, om tV(ree ttren in den morgen, waS

de Luitenant liddon, in (kat, om, inp;cvolge liet

bérel , dat ik hem gegeven had , zijne ligplaats tt

verlaten. Daar i1c nog weldra bcfpeurde dat hij

weinig vorderde, alióo de wind naar het oosten liep,

en het open water langs den oievér naar het westen

Veel meer toenam dan wij nog gezien hadden, deed

ik den Griptr fcin eena andere poging in de ver-

langde rigting te doen. Om vijf ure , de wind naai'

liet oosten ten noorden loopende, ligtten wij het aii-

ker, en zeilden kngs den oever op den afHand van

honderd tot honderd vijftig yiards. Na anderJialf

mijlen afgelegd te hebben, werd onze loop nog-

maals gedremd door zware ijsmasfa's. Wij plaatfteil'

de Hecia aehter een* ijsberg in de nabijheid van den

oever, en bevonden ons toen, in vergelijking met

de plaats, waar wij gelegen hadden, in eenc veilige

haven; doch de Gniper was eensklaps genoodzaakt

doof het op hem afkomend ijs deh eersten inham

in te loopen, dien hy- kon bereiken» Hier lag hij

nogtans zeer onveilig , ingeval het ijs bleef doordrin-

gen. Het werd thans van het uiterste belang de

Ilecia voor zoo ver in veiligheid te brengen, dat

wij !n (laat waren den Griper , ingeval van nood

,

bijHand te kunnen bieden. Tc dien einde vergader-

de ik de oflicicren en het fchecpsvolk, en hen met

mijn oogmerk bekend gemaakt hebbende, maakten

wij zoodanig^e fchikkingen, dat alle ve^^varring voor-

»n''i
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gekomen v.rerd, ingeval het noodig mogt worden tot

de genomen maatregelen de toevlugt te nemend na-

melijk grootc gaten in het dek te hakken ,,wanneer

de ondergang des fchips onvermijdelijk was, en de

vaten met voorraad daaruit te halen , vpor zij met

het fcliip zonken. Tiet volk van .de Hecla werd

aan het werk gcdcld, om cenige dikke ijsflrokkcn

door te zagen , die ons bulettiïden in cene foort van

een natuurlijk dok te geraken, een Iang\vijligc en

koiide arbeid, die met de gewone lustigheiJ vcr-

rjgt, en waardoor het fcIiip en volk volkomen in

veiliglieid gebragt v/erd. Ik begaf mij vervolgens

naar den Griper , en maakte den Luitenant liddon

bekend met de gemaakte Ichikfcuigcn $ gn raadpleeg-

de hem wegens de andere middelen, om den voor-

raad te redden. Kort daarna, echter, werden wij

van alle verdere vrees desaangaande ontflagen , alzoo

het ijs allengs den oever verliet en de Griper in

Haat was zich naar de Ilcda te wenden , alwaar

het fchip ten mlnftcn veel veiliger lag.

De Heer fijïjier vund eene goede jagt op onze

tegenwoordige ligplaats, en kwam des avonds, na

eenige uren afzijrs, met negen hazen terug. De

vogels hadden ons genoegzaam geheel verlaten;

ccnigc weinige ptarmigans en fnceuvvlceuwerikken »

cenige meeuwen, een' raaf en een' uil ,' was alles

^

wat wij in verfcheiden dagen gezien hadden.

Na een* mistlgen nacht volgde den lódcn eea

zeer fchooue dag. Kapitein sabine , de lieer

EDWAaos en ik begaven zich aan land , en wandcN

den
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den omtrent twee mijlen naar het westen laogs liet

liDoge gedeelte Van de kust. Het ecnigfte open wa-

ter , d^t wij zagen ^ was een kanaal tusfölien Iict

land en het ijs, van omtrent drievierde mijl breed.

Het uitzigt werd m hét vmestcn bepaald door celi

voorgebergte öp twee mijlen ^.iiftands, hetwelk den

naam kreeg van Kaap Dundas. Het ijs wad in het

westen en 2uid-westen éoo hard en digt alsof het

land ware. Ik twijfel geenszins , dat » |»^aldien wij

het eiland Meïville hadden Vvillcn omzeilen , of de

kust in pene westelijke rigting vervolgd hadden , in

plaats van naar het noorden te houden, wij, on-

danks de toenemende belemmering , dje zich hier op-

deed, welligt nog een weinig verder gekomen zou-

den zijn ; maar dewijl dit geen Van beiden het ge*

val was , fcheen «r weinig of gcene hoop om door

eenige verdere poging Oös hoofdóogmerk te berei-

ken: ik befloót derhalve de uitvoering van mijn

vroeger voornemen niet langer uit te (lellen 9 en ecne

poging te doen om eene zuidelijker breedte te be-

reiken 9 waar ik deh goeden uitflag kon vervolgen ,

(lic tot hiertoe otize verrigtingen bekroond had.

De plaats , waar de fchepen thans lagen ^ de vvcs-

telijkfte punt tèn noorden Van het vaste lantl van

Amerika dat nog was bevaren geworden , ligt op de

breedte van 74% 26', as" en dé lengte ^ volgens de

chronometers i van ii3«, 46', 43'' 5'". Kaap Dun"

das ligt op de breedte van ^4°, 27', 50", Icngie

Ji3%5?S35% waardoor de lengte van het eiland

Melvillc in eene oost-noord-oostelijke en west-zuid-

vve?
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westelijke rigting omtrent honderd vijf en tjeitig mij-

len Tchijnt te zijn, en deszelfs breedte bij den meri-

diaan van JVtnterhaven van veertig tot vyftig m^-

len.

's Namiddags- om twee uren verlieten wy den oe«

ver , en zeilden digt langs den rand van het ijs naar

het oosten ; de afftand van het land was gedurende

de eerste vier of vijf mijlen anderhalve mijl , en toen

allengs naauwer. Ik liet aanhoudend uitzien naat

eene opening in het ijs , die onze wending naar het

zuiden kon begunstigen, ^s Avonds om negen ure

waren wij tegenover de plaats» waar wg den 5dcii

geland waren, en hier zagen wij dat het ys dea

verderen vvcg tianr het ooDtoti otfflont. Kr was gee-

nc veilige ligplaats voor de fchepen zonder eerst

der kleine punten gepasfeerd te zyn aan den ingang

van eene kloof, waar eene fchots de kleiner brok-

ken ijs had opgehoopt , alvorens wy aankwamen*

Eerst om middernacht gelukte het ons, na menig»

hevigen ftoot ontvangen te hebben 9 de fchepen aan

eene zware ysmasfa bij den oever vast te maken,

wij zagen vele hazen aan den oever 5 toen wij dc-

aelven in den namiddag langs zeilden , en ook eeni-

weinige ptarmigans.

Wij lagen . hier in eene foort vèn kleine haven ^'

gevormd ) gelijk gev/oonlijk , door het grondijs » dat

op tien tot twaalf vademen diepte aan den grond

zat. Het weder Was den geheelen nacht mistig;

het jong ijs 9 dat zich op de oppervlakte des wateri

gevormd had» douide den geheekj) da| niet* De
T ' ' Heer
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Heer fisher Avas nogmaals gelukkig in zijne jagt,

en bragt ons weder negen hazen , die grootendeels

fraai wit waren. t>mtrent een dozijn jonge ptarmi-

gans werden ook door de matrozen van elk fchip

géfchoten. De vegetatie was hier dezelfde als op

onze laatfte ligplaats ; de zuring was thans te fmake-
"

'loos geworden om te eten.

Den i8den was het weder beurtelings helder en

"betrokken , met een* ligtcn zuid-westenwind. Het ijs

'bleef aanhoudend digt aan het land gefloten , zoover

als wij in beide rigtingen konden zifn, en zonder de

geringde beweging tot des avonds, wanneer het^.elve

een weinig vai: den oever week. Ik zond dadelijk

den Hcci nia» iiaa;r Kaap l^oorztmigheid ^ die nog

alt^d twee en eene halve mijl oostelijk van ons af

'lag, om aldaar het ijs te onderzoeken. Hij berigttc

bij iijne terugkomst , dat hetzelve op een* afïland

van tweehonderd yards van den oever geweken was,

zoo ver als de kaap, maar dat er in het oosten geen

fpoor van open water te mden was : wij moesten

derhalve op onze tegenwoordige ligplaats blijven.

Den ipden was het nogmaals ftil en mistig in dci>

morgen. Des avonds ging ik zelf naar Kaap Fooi'

zienigheid , om te zien of er mogelykheid ware om
de fthepen in beweging te brengen ; maar even

vruchteloos als te voren. *s Nachts om half tvvaali

Vielen er eenige brokken van het ijs , waaraan ons

taianker was vastgemaakt, in het water, en braken

ons touw af, zonder het fchip te befchadigcn. Daar

nogtans dergeügke afbrokkeliogeQ noodwendig het

mid-

/,
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Aiddenpunt der zwaarte van de geheele masfk veran-

deren moest) die reeds in een* waggelenden fhot

was , oordeelde ik het voorzigtig de Hecla uit de

l»vcn naar de pltats te brengen waar de Griper lag,

begrijpende dat een fchip wel door het ijs naar den

oever gedrongen kon worden zonder veel te lijden,

maar dat een van deze ontaettende masfa*8 op het

dek vallende, hetzelve onvermijdelijk moest verbrij-

zelen of doen zinken.

Den aiden zond ik den Heer nias nogmaals naar

de kaap met een* verrekijker; doch hij berigtte dat

er geene verandering plaats had, ?:oo min in het

oosten als in het zuiden.

In den nacht van den aafien op den &5fl:cn had

het jong ijs de dikte van anderhalven duim beko-

men. De wind opftekende uit het west-noord-wcs-

ten, gelukte het ons de fchepcn los te krijgen, en

ze tot tegen over Kaap Voorzienigheid te brengen

;

doch verder konden wij niet komen, door de ont-

zettende menigte drijfijs, dat zich hier had opge-

hoopt. Wij zochten den grootften ijsberg te berei-

ken bij den oever , hetgeen ons 's avonds om zes

ure gelukte, na zes mijlen in het moeilijkile vaarwa-

ter doorgebragt te hebben, dat ik nog ooit gezien

had. De Hecla was digt aan den oever vastgemaakt

in achttien tot twintig voeten water, en de Griper

b vijf vademen, omtrent eene halve mijl ons ten

westen.

De toeltand , waarin de fchep^ zich thans be-

T a Ton-
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vonden, leverde gansch geen gunstig vooruitzigt op

dat wij ons oogmerk zouden bereiken, daar w^
volgens den vorigen zomer rekenen konden dat de

7de September de uiterste tijd was dat de Poolzee

bevaren kon worden; ik bcfloot nogtans dezen ter-

mijn tot den i4den September te verlengen, op wel-

ken dag in het vorige jaar de winter eigenlijk ge-

zegd kon worden een begin genomen te hebben.

Maar ook deze verlenging was niet zeer aanmoedi-

gend: de afïland tot de IJskaap was tusfchen de

acht- en negenhonderd mijlen, van welken wij in

dit faizoen eerst zestig hadden afgelegd.

Ik heb de redenen reeds aangevoerd, die mij noop-

ten te gelooven, dat ci weinig iiuup was om verde-*

ie vorderingen naar het westen op deze breedte te

maken , en de gronden , waarop ik befloot langs het

ijs naar het oosten te ftevenen. Dit laatfte was nog-

tans federt eenige dagen even zeer buiten onze magt.

Bij het opnemen van den fcheepsvoorraad , door

den Heer hooper, bleek dat bij het tegenwoordig

rantfoen, namelijk tweederden van de gewone por-

tie, dezelve zou ftrekken tot den 3often November

1821 , en dat eene dadelijke vermindering op de

helft , die nogtans nadeclig zou zijn voor de gezond-

heid en krachten der ofliciercn en matrozen, ons

Hechts brengen zou tot den 3ofl:en April 1822. Het

werd dus ten hoogden noodzakelijk geoordeeld dat

de fchepen uit het ijs en op eene plaats gebragt

wierden, waar levensmiddelen te vinden waren. On-

zo
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ze brandftoffen hadden ook ccne grootere verminde»

ring ondergaan dan berekend was , uit hoofde van

den ziekelijken tocftand van eenige manfchappch in

het ftrengst van het faizoen.

Deze overwegingen 9 met eenige anderen van minder

belang, noopten mij om het gevoelen van de voor-

naamOic officieren der expeditie in te nemen « hetgeen

ik binnen zesendertig uren van de Heeren liüdon,

BEECHBY , HOPPNER 9 SABINE , EDWARDS en HOO*

PER fchrifteüjk verzocht.

In den vroegen morgen van den a4(len liep de

wind naar het noorden , en verhief zich kort daarna

tot eene flijve koelrr^ , Hie liet ijs van den wal af--

dreef, maar zoo langzaam, dat het tien ure was,

eer wij een kanaal hadden, wijd genoeg om de

fchepen anderhalve mijl verder op naar het oosten

te brengen 9 op een punt , waar ten zuiden en ten

westen niets dan ijs te zien was. Het kanaal, dat

wij bevaren hadden, werd zoo fchiclijk gefloten,

terwijl wij de fchepea vastmaakten , dat het ons

onmogelijk zou geweest zijn terug te keeren, naar

de plaats , die wij verlaten hadden. Eene kudde

niuskusosfen op een' kleinen aflland van de fchepen

gezien wordentte, gingen onze jagers er op af, en

de Heel en fisher en busmnan fchoten een' fchoo-

nen Hier, die te zwaarlijvig was om zoo Ihel te

loopen als de anderen, 's Avonds fchoot de Serge-

ant MARTIN een' anderen Hier. Deze twee dieren

verfchaften ons eene welkomene aanvulling van versch

vleesch ; het eerste leverde ons driehonderd negen

T 3 ea
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en ;testig. en de andere driehonderd twee en vijftig.

]K>ndea vleesgh C*)*

De wind ging liggen , aoodra w|j de punt bereikt

hadden, zoodat wij geene hoop hadden om heden

verdere voortgangen te maken. Het ijs bleef den ge-

heelen nacht dicht om ons heen gefloten, en wij.

zagen nergens eenige opening* Het was hoog watec

's morgens om half drie , en laag water om half ne-»

gen. De Griper , digt aan den opver liggende , ge-

raakte aan den grond met de ebbe 9 en rees met den

vloed twee of drie voeten. De Luitenant 1.IDD0N

wond htt fchip dus in den namiddag di^ter n^ar dQ

Heclt^ , om in ruimer water te liggen.

Aan den voet der bergen , die omtrent twee mij-*

len van de zee lagen » vonden wjjj de fcboonftc wei-

landen die wij nog aan het eiland Mefville hadden

aangetroffen; zij beftonden in omtrent twaalf mor-

gen gronds , met kort dik gras , vermengd met

mosch, en hadden het aangenaam voorkomen van

eeue Engeifche weide. Wij zagen eene menigte

uitwerpfelen en fporen van muskusosfcn. Wij be-

kwamen hier onze laatile zi^ring, wier bladen thans

fn C*) De geheele opbrengst van de jagc, gedurende ons

verblijf aan de iiasteii van bet eiland JJ^lvUh ,. gedurende

biljna twaalf inaiuiden, was als volgt:

3 Muskuiosftn, 3f rendieren, 68 hazen, 53 ganzen,

59 eenden eo 144 ptarmigans of korhoenders ; die zame^

f766 ponden vleesch hebben uitgelereid.
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200 verdord en laf werden , dat zij het plukken nlcc

waardig waren. Wij zagen hier geene vogels, uit-

genomen eenige koningseenden, een* uil, die ge-

fchoten werd, en nu en dan een' enkelen meeuw.

Den aóllen , toen de westewind het ^s een wei-

nig begon te openen» maakten wij» 's morgens om
zeven ure, zeil, tusfchen de losfe en zware ijs^

brokken heen. Wij dreven meer met het ^s voort

dan dat de fchopen zeilden t doch de wind toene*

mende , werden alle zeilen bijgezet , om een kanaal

te bereiken, dat zich thans geopend had. W^ ont*

vingen menigen zwaren floot van het ^s, waar-

van wij vreesden dat een het roer befchadigd had 9

maar gelukkig had 1ici/.c1vk u«u fahok wederftaan.

Thans kreeg ik het antwoord van de ofiiciereu op

mijn voorftel van den ajftcn. Zij waien eenftcm-

mig met mij van gevoelen , dat alle verdere pogin-

gen om in onze tegenwoordige paralel verder weste-

lijk voort te dringen , vruchteloos en met een aan»

merkelijk verlies verknocht zouden zijn van een*

tijd, die veel nuttiger hefteed kon worden. Zij wa^

ren het ook met mij eens dat het plan , hetwelk ik

ontworpen had, om langs den rand van het ijs naar

het oosten te ilevenen , en uit te zien naar eene opci^

ning, die oi>s naar het vaste land van Amerika kon

brengen ) in alle opzigten vciliesiüker was; en

dat, ingeval wij na eenigen tijd zoodanige opening

niet vonden , het faadzamer was naar EugdanH te-

rug te keeren 9 dan te wagen nog een' winter in dc>

T 4 £fi
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ie zeeën door te brengen, zonder vooruitzigt van

In een volgend faizoen verder te komen.

's Namiddags om drie uren waren wij tegenover

Kaap I/carfie.
^
Hier vonden wtj eene menigte drijP-

3js , en een weinig verder een veld van jong ijs

,

omtreflt eenc mijl lang en omtrent twee en èen' hal-

ven duim dik. De fiiceuw , die den geheclcn dag

viel, h!ccf op het land liggen, zonder te flncltcn»

Jiccgccn de nadering van een* anderen* langen en

akeligen winter voorrpclilc. Een of twee llormvo-

gels , eenigc zwaluwen en talrijke fnecuwlecuwerikken

werden in den loop van den dag bjj de fchepen ge-

zien. •'•• :•*•
^

..'.t,^-,.- ...
_

.,.

Het bevaarbare Kanaal nam zoodanig toe in breed-

te, naarmate wij met eene llijve koelte naar het

oosten ftcvcnden , dat , toen wij den »7ften , 'S mor-

gens om acht ure , het oostelijk einde van het eiland

Meh'ille bereikt hadden , hetzelve niet minder dan tien

mijlen wijd was. Wij waren in het kraaijcnnest be-

ilendig op den uitkijk naar cenige opening in het

Euiden, maar konden gecne enkele fcheur in het ijs

in deze rigting ontdekken. Op den middag bevon-

den wij ons op de breedte van "js", oa', 15", lengte

105% 14', 20". • • - -; ' .-

Den aSften, op Hen middag kwamen wij aaii

Kaap Cockburn^ op de breedte 74%, 58', 28. Het

ijs ten zuiden, waar langs wij dezen dag zeilden,

beftond uit velden van buitengemecne lengte en breed-

te a doch die ovcï Itct algemeen niet meer dan twaalf

dui-

't
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duimen boven do zee uitflaken. Het betrokken we-

der noodzaakte ons de noordzijde van het eiland

Garrett op te zeilen, alzoo het kanaal ten zuiden

van hetzelve , door hetwelk wij in het vorige jaar

gezeild waren , thans geheel met ijsfchotfcn verllopt

was.

In het doorvaren fusfchcn de eilanden Garrett en

Bathurst^ op vijf mijlen afllands van het eerste,

ontdekten wij een ander eiland j hetwelk ik naar

mijn' vriend en voormaligcn bevelhebber thomas

BAKER, noemde. Het oostelijk gedeelte van het eiland

Bathitrst zagen wij thans zich veel vcrdffr naar het

noord-noord-oosten uitftrekken dan te voren , en in

eene landfpits uidoopan, waaraan wij den naam ga-

ven van Kaap Capel,

Wij vervolgden onzen weg langs het ijs naar het

oosten , tot 's avonds ten half elf, wanneer wij den"

spdcn, 's morgens ten half drie nogmaals een eiland

ontdekten , waaraan wij den naam gaven van Browns'

eiland, en vervolgens, drie en eene halve mijl ver^

der , nog een , hetwelk den naam kreeg van het ei-

land Somcrville. Thans kwamen wij aan het PFcl-

lington-kanaal , hetwelk even zoo ijsvrij was als

toen wij hetzelve de eerstemaal bevoeren.

De aanhoudendheid van een aanmerkelijk gedeelte

land, ons thans ten zuiden liggende, hadden wij-

dc'vorigo raaal, uithoofde van het wcfder, niet kun-

nen onderzoeken , thans had ik het genoegen onze

kaart daarmede te kunnen aanvullen. Onmiddclijk

ten oosten van Gunniugham-imaart is een hoog

T 5 voor-
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voorgebergte ^ hetwelk ik naar den Major rennelu

noerade. Achter Kaap Remiell ligt cene breede

baai, die ik Garnier-baai noemde. Het geheele

land , waar wij langs zeilden , gaf ik den naam van

Noord'Sommerfet , ter eere van mijn gcboortebnd

,

en de noordkust der darrows-Jlraat dien van

^oord-Devon^ naar dat van den Luitenant liddon.

Oen 3Q(len , 's morgens om drie ure , (levenden

wij de Barrows-Jlraat langs met een' frisfchcn oos-

tenwind, tot dat wij de Prins Leopo}ds-eilanden ge-

pasfcefd waren, wanneer hij zyne vorige westelijke

rigting hernam. De eihnden waren met ijs omzet

tot o? een' afftand van vier of vijf mijlen , aiaar de

ftraat was zoo open ca bcv»iii:ba4i als ccnig gedeelte

der Atlantifclie zee.

Hebbende thans den gebeden weg van den 114*

tot den po" der lengte afgelegd , zonder eenige ope-

ning te ontdekken , die ons hoop gaf om naar het

zuiden te dringen , kon ik in het minst niet twijfe*

Icn dat er langer geene laogelijkheid was om met de

tegenwoordige hulpmiddelen Jer fchepen ons oog-

merk te bereiken , en liet dus mijn pligt ware naar

ingeland terug te keeren, om verllag te doen van

onze tot hiertoe gedane ontdekkingen *, dat er geen

tijd verloren moest worden , ingeval het gouverne-

ment raadzaam oordeelen mogt dezelven voort te

actten. Mijn voornemen aan de officieren en matro-

;;cn van beide fchepen medegedeeld hebbende , beval

ik dat voortaan het volle rantzoen «oii nitgedeekj

worden > met zooveel branditofen 1 ^ 2^ zich bu
hoox'.
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hoorujk konden w^men » - ^ne verkwikking $ die 9

uithoofde van de zuinighei . welke met dit artikel in

achc genomen moest worden, wij niet dikwijls ge-

poten hfuidep, federt wij de ü^ancaster-fund invoe-

ren,

Wij zeilden langs den zuidelijken oever op een*

^fïfamd van vier of vijf mijlen met een' frisfchen

westenwind en goed helder wedsr ; wij ontdekten

sian deze kust , een weinig ten westeu van Kaap

Tork , eene baai , die ik naar mijn* vriend den Heer

JVAB-DLSY noemde. Wij bemerkten in een geolo-

gisch opzigt eene tredende overeenkomst van dit ge*

deelte der kust met de noordlsust é&r Barrows-firaaf^

da^r zij insgelijks dezelfde vestmgaphtige gedaante

hecfjc , die dis: land een praghtig en ontzagwekkend

aanzien geeft 9 dat zich niet laat befchrijven. De
oevers waren met ijs bedelit op den aflland v^n viei>

pf vijf mijlen , en. de eerste alleenftaandc ijsberg

werd gezien in den namiddag; maar de (Ira^t was

in andere opzigtep vrij van belemmering, 's Avonds

pm elf ure kwamen wij aan een hoog voorgebergte,

hetwelk ik naar mijn' vriend craupurd noemde, II(

vervolgde mijnen weg , gedurende den nacht , ver-

langende d^n westenwind waar te nemen, om d^

l,ancastef-funfi uit te komen.

Den 3iften \vas het voor 's morgens om half vier

niet licht genoeg om te zien, dat het land onmiddc-

lijk ten oosten van Kaap Crau/urd niet zaraenhan-

gcnd was. Ik gaf aan de ruimte of vooronderfteldc

baai den n«am van /tdmiraliieit$~invaar(. Ik oor-

. . deel-
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deelde derzelver nader onderzoek niet gcwigtig ge-

noeg om ons daarmede op te houden , en' vervolgde

mijnen koers naar het oosten. Het voorgebergte aan

de oostpunt van den ingang noemde ik Charles Tor-

kes-kanp , en aan een ander binnen de invaart gaf ik

den naam van mijn* vriend den Kapitein john frank-

LiN. Bij het inzien van de kaart wordt het meet dan

waarfcliijnljjk, dat de ytdmiraUteits-inyaart naar het

zuiden gemcenCchap heeft ma de Pnm-Aegcms-ifh

vaart , en het land tiisfchen beiden een eiland is.

Onmiddelijk na Kaap Castkreagh ontdekten wij

twee lage eilanden , die op de vorige reis niet ge-

zien waren , die ik noemde naar den ' Heer william

woLLASTON, Commislaris van het Bureau der leng-

te. Ten oosten der kaap ligt eenig laag land, v^n

hetwelk eensklaps de hooge Byam-Martimbergen ^

wier toppen met eeuwige fneeuw bedekt zijn, zich

verheffen. Een der hoogfte , onmiddelijk achter den

rug van de Cathtr'mes-baai , werd door de drie-

hoeksmeting 3382 voeten hoog bevonden boven het

oppervlak der zect Op dé oostzijde der Admirali-

UitS'invaart heeft het land veel minder het bewuste

vestiiigachtige aanzien dan op de westzijde. Hec

land wordt nu in de r.abijhcid der kust zeer laag in

vergelijking met het vorige ; maar in den achtergrond

rijst hetzelve weder tot hooge bergen met ronde

toppen, die zich daardoor van de Byam-Mariim-

bcrgtn ondcrfclieidcn, die in pieken eindigen , hoewel

zoo fclierp niet als die van Spitsbergen,

Toen wij Kaap Livcrpool voorbij waren , kreeg

het
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het water eene heldergroene kleur , en was vol ban-

ken van é&Argonaata arctica ; op den aflland van

twee of drie mijlen van de kust vonden wij op tach-

tig vademen geen grond. In den loop van deH dag

zagen wij twee kabeljaauwen, een' zwarten walvisch,

een' rob , eenige ivoormecuwen , ,
phalaropen en

ftorravogels. Daar wij in 181,9 zoo , buitengemeen

veel walvisfchen • in de Lancaster-fund hadden aan-

getroficn, moesten wij verwonderd ?ijn dat wij er

thans zoo weinig zagen^ doch naderhaniJn-egen wj^

daaromtrent eene voldoende opheldering. Des avonds,

toen wij Kaap Fatishawe voorbij kwamen, zagen

wij tusfchen dit voorgebergte en de Posfesfions-baai

Cf n' lagen ijsberg , die riict minder dan driekwart

mijlen lang, en van boven geheel plat en effen was.

Deze foort van ijsbergen fchijnt alleen tot de west-

kust der Baffim-baai en de Straat-Davis bepaald te

zijn, daar wij ze nergens elders aangetrofFen hebben.

Naardien het mij toefchsen , dat het naauwlvcurig

opnemen der westkust van de Bafun-baai ^ die ten

zuiden van de Lancasters-fimd ., ten eenigen tijde

een gewigtig punt voor onze walvischvangers kon

worden, een gewigtige dienst was , befloot ik mij

zoo digt aan deze kust te houden, als het ijs en de

wind toelieten ; en daar de ondervinding der vorige

reis ons had doen vooronderllellen , dat deze kust

^fcdiii-ende de geheele maand September genoegzaam

i,\ .na ijs was, begreep ik dar deze maand niet be-

^^i* [::ii belleed worden dan met het onderzoeken

van ati-.clver talrijke baaijen en invaarten. Zoodanig

een

\\
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«en onderzoek fcheén mij des belaugrijkct 9 wegens

-de hoop van cenige nieuwe invaart in de Pooteee te

vinden op eene kig«r bfeedte dan die Van de Lan-

^astier-fund ^ «ene ontdekking, die van een oneindig

belang 2ijn jiou ten «ansien van eene noord-weste-

lijke doorvaaHt.

Alvorens dit ondei^oek te beginnen ^ wënschte ik

ie landen in P9sfes/ions-baal , wier lengte naauwkeu-

tig bcpadld is bij twee vorige gelegenheden , ten ein-

de onae chronometer tnet den aldaar gevonden tijd

te vergelijken , «Ijs een intermediaire fiation tusfchen

tViMerhaven én Ef^hndiéotXi naardien zulks ons

r ' ^«^ebeekn nacht zou -opgehouden hebben, met

4lfci Jinstigen wind *n d» kans dst de volgende dag

«ngunstig voor waarneming kon zijn, liet ik mijn

voornemen varen , «n zettede alle iscilen bij langs

4t fcuct nanr fatt suidén.
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Vaan langs de westkust der Baffins-baai. '— Ont*

moeting der y/alvisck^mgers, — Berigt wegens da

Esquimaux aan de rivier CiyóSé -~ Vervolg vari

het onderzoek d^r huit. — Terugtogt naar het

oosten» —- Vruchtclooze pogingen om hei land we-^

der te winnen en vertrek uit het ijs, — Aünmcr"
kingen wegens het waürfchijnlijk bejlaan van eem
noord-westelijke doorvaart en over den walvisch-

vangst. — Onjluimig weder in de Atlantifchc

zee. — Verlies van de Hecla's boegfpriet.en fok'
kemast. — 4ankomst in Engeland.

D,'e wind in den morgen van den iften Septem-
ber uit het noorden aanhoudende , kwamen wij om-
llreeks den middag tegen over Kaap Graham Moorei,

waar het ijs ons op een' aflhnd van ze» of zeven
mijlen van land hield. Toen wij aan de invaart wa»
ren, genaamd Ponds-taai, fcheen de opening tus-

fchcn beide oevers » zoo ver het oog reiken kon

,
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200 breed, dat wij dezelve gaarne onderzocht zou-

den hebben; maar het ijs belettcde zullts reeds aan

den ingang.
;.

; -.^^^ü:

Den aden, 's morgens 'om negen ure, kwamen

wij aan eene invaart, die ieder voorkomen had van

eene vvcigcdekte haven , met een eiland in het mid-

den van den ingang. Kort daarop kwamen wij een

groot getal ijsbergen voorbij , die op vijftien vade-

men aan den grond zaten , op een' zandigcn bodem.

Hier begonnen wij weder flesfchen over boord te

werpen met de gewone berigten , en hielden dage-

lijks daarmede aan , tot dat wij Engeland bereikt

hadden. Wij zagen gedurende den gebeden dag geen

ijs ons ten crosten, of cenigen Mink ia óaz^ rigting.

In den morgen van den sden kvvamen wij de

grootfte ijsbergen voorbij, die ik ooit gezien heb,

waaronder een niet minder dan honderd vijftig tot

tweehonderd voeten boven de zee uitftak, te oordee-

len volgens de hoogte der mast van den Griper

,

die hem digt voorbij kvvam. Om half aclit naderden

wij eene zeer ver zigtbare fteile klip, het zonder-

lingfte voorwerp dat wij nog op de kust gezien had-

den. De klip, die, van het noorden komende, het

voorkomen heeft van op 2ich zelve te ftaan, en niet

ongelijk is aan de Bafs-rock in de Frith of Forth^

ftaat , gelijk wij naderhand zagen, op een eiland,

liggende aan den ingang van "eene der talrijke invaar-

ten, waarmede deze kust ingetand is. De wind itt

den vooi.-'ddag flap en veranderlijk wordende, nam

ik de gelegenheid waar om aan deze invaart te lan-

den.

1

f»-.
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den 9 verzeld door Kapitein sabine en ecnige ande-

re officieren. De waargenomen breedte aan boord

vvas 71**, 24', ao".
" Wij landden aan een' ongelijken

zandigen oever, twee of drie mijlen ten noorden

van een laag punt , aan den ingang der invaart , waar

wij naar toe wandelden, en een' berg beklommen,

om de breedc opening te overzien. Wij vonden

thans dat de regtllandige klip het noord-oostelijk punt

uitmaakte van een fteil en overhangend eiland, met

een* wijden ingang aan wederzijden. Achter het

eiland verdeelt de invaart zich in twee armen, die

onze pofitie ons niet toeliet op een' grooten afitand

te volgen; maar wy zagen van geen van beiden het

einJe,

De dclflloffen beftonden hier voornamelijk in gra-

niet en gneifsj maar er was ook overvloed van

kalkfteen en quartz , de laatfte bij uitllek wit. De
vegetatie was tamelijk welig , en beftond meestal ia

dwergwilg, zuring, (tcenbreke (Saxifraga cermta)^

papaver, en een weinig lepelblad. Een paar jonge

Toodborstjes , die niet vliegen konden , werden ge-

vangen; wij zagen ook twee trpepen ganzen, ieder

van den minttcn zestig of zeventig , tot op een' aan-

merkelijkcn afftand langs den oever loopen, zonder

op te vliegen ; wij fchotcn eenigc meeuwen en ple-

vieren, en zagen verfchcidcn fporen van beeren »

rendieren , wolven , vosfen en muizen. De koks-

maat vond aan den oever een ftuk walviscbbeen

,

helwelk aan Iict ccne eind afgehakt vvas met een

fcherp inftrument als e':nc bijl, en eenige fchiUers*

V die
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die er bij lagen , hetgeen een ontwijfelbaar bewij!»

opleverde dat dit gedeelte der kust niet lang geleden

door Esquimaux bezocht was geweest; het is zelfs

meer dan waarfchijnlijk dat zij de oevers aan deze

hivaait bewonen , hetgeen de tijd ons niet toeliet te

onderzoeken. Van den top des bergs waren meer

dan zestig ijsbergen in het gezigt, benevens uitge-

ftrekte ijsvelden , ten noorden en zuid-oosten 9 op een*

afftand van vier of vijf mijlen van het land. De

breedte van de plaats der waarneming aan land was

71% 15', 34", lengte 71°, 17', 28", 6'" en de miswij-

zing van het kompas 91', 28', 32" VV.

De wind, die gedurende den nacht flap was ge-

weest, liep in den vrotgcu iiiorjjcn naar het noord-

westen , hetgeen mij noopte van mijn voornemen af

te zien , om deze invaart verder te onderzoeken , eii

wij vervolgden derhalve onzen koers naar het zuiden.

Om zeven ure pasfeerden wij eene andere invaart,

gelijkvormig aan die van den vorigen dag , doch veel

kleiner, en het land was even fteil en overhangende.

Kort na den middag waren wij niet weinig ver-

baasd, dat wij uit den top der mast een fchip za-

gen , en kort daarop nog twee anderen , die weldra

bleken walvischvangers te zijn. Zij kwamen op naaf

het noorden langs den kant van het ijs , hetwelk

tusfchen hen en ons in lag, en wij verloren hen

nit het gezigt. Het was thans klaar , dat deze

kust , die tot hiertoe door de walvischvangers onge-

naakbaar geoordeeld was , eene vlschplaats was ge-

worden , gelijk die aan de tcgonovergclegen of

C.roen-

! !
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Groentamdrche kust , en de omftandighcid , dat wij

200 weinig walvisfchen 2agen in dit faizoeii in de

Lanctï$tef-fimd , werd daardoor opgehelderd, dat de

walvisclivangers , gelijk naderhand bleek 9 aldaar voor

ons geweest en den yisch uit dit water verdreven

hadden.

Het was 7.00 onlluimig in den morgen van den

5dcn, dat wij naauwelijks onze dubbel gereefde

marszeilen konden voeren , terwijl 9 gelijk wij nader-

hand van de walvischvangers vernamen , die met den

dag in het gezigt waren 9 er naauwelijks een

hichtje blies op weinig mijlen afftands van het land.

Wij hielden langs den oever op een* afftand van

twee of drie mijlen , en ontmoetten nogmaals een*

walvischvanger , namelijk The Lee, van //«//, ge*

vocrd bij den Commandeur williamson , van wlen

wij onder anderen het overlijden vernamen van on-

zen geachten en geliefden Koning en van den Her-

tog van Kent, De Heer williamson was door het

Ijs tot op de breedte van 73" gekomen , en was tot

hiertoe geraakt in het vervolgen van een' visch.

Een paar fcliepen hadden beproefd langs deze kust

naar huis te keercn, maar dit was hen op öp^.*,

uithoofde Van het ijs 9 niet mogelijk geweest , zoodat

zij en de anderen noordvyaarts moesten zeilen en

teriigkccren langs denzelfdcn weg dien zij gelco-

mcn waren. J)e Heer williamson berigtte oofe

dat hij , een' of twee dagen geleden , eenige Esqui-

maiix liad aangetroffen in de invaart , genaamd de ri-

vier C/jv/f , die ons thans ten zuiden lag. Wij be-

V a flo-
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floten dit volk te bezoeken en tevens de invaart op

te nemen : ik voer dezelve in zoodra ik onze dépê-

ches en brieven aan boord van de Lee gezonden

had. Wij pasfeerden tusfchen het rotfig eilandje >

jfgfjcs monutnent genaamd, en de lage punt, die den

ingang vormt der invaart op de noordzijde. Dit ka-

naal, hetwelk twee nii,)lcn wijd is, fchijnt in alle

deelen zeer bevaarbaai*. De noordelijke oever bc-

ftaat uit een' zandigen grond , langs welken wij drie

of vier mijlen voeren , naar eenige lage eilanden j op

welken wij naar de Jisquimauxhutten uitzagen. Het

werd nogthans avond 9 zonder dat wij ze konden

ontdekken, weshalve wij belloten te blijven liggen

tot de dag aankwam. Wij zagen heden meer dan

twaalf zwarte walvislchen, voornamelijk bij de in-

vaart, en de walvischvangcr T/te Frietidf/dp ^ van

Hull^ gevoerd bij den Commandeur macbride was

ten oosten in het gezigt met- een' visch aan bak-

boordszijde. Wij fpraken hem den volgenden dag >

en de Heer bell, een der reeders, bood ons vrien-

delijk allen bijlland aan , die in zijne magt was.

Den 6dcn , 's avonds om zes ure , toen wij nabij

het uiterfte der eilanden waren, zagen wij vier ka-

no's naar ons toe komen; zij naderden met groote

vertrouwlijkheid , en kwamen ons aan bakboordszij-

de aan boord , zonder de minde vrees of wantrou-

wen. Terwijl zij naar ons toe voeren , en eer wij

hunne kano's nog konden onderfch idon , maakten zij

een geluid, doch wij konden er gt'in gehang of ge-

stipuleerde woorden uit onderfchcideo. Hunne ka-

no'a

'I
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no's werden aan boord gehaald op hun eigen ver-

langen , dat zij door leekenen uitdrukten , en met

Iiunne hulp. Zij bcftondcn uit een* oud' man van

boven de zestig jaren , en drie jongeren van negen-

tien tot dertig jaren , zoodra aij op het dek kwamen

,

nam hun gcfchreeuw toe met hunne verwondering,

en , mag ik zeggen , hun vermaak ; want ons onthaal

fchecn hen niet minder genoegen dan verbazing te

verfchaffon. Zoo dikwijls zij een gefchenk kregen,

of iets nieuws zagen , drukten zij hunne blijdfchap

door luid en herhaald gejuich uit, waarmede zij fom-

wi^jlen zoolang aanhielden tot zij geheel buiten adem

waien. Deze luidruchtige wijze van hun genoegen

uit te drukken, ging gepaard met ccne huppcling,

die cene of meer minuten duurde , naarmate hunne

krachten zulks toelieten ; de oude man was zeker

daartoe te zwak , maar hij deed toch zijn best om
de comedie mede te fpelcn.

Nadat zij eenigen tijd op het dek geweest en hen

eenige vellen en ivoorcn mesfen afgekocht waren

,

werden zij in de kajuit gebragt. De jongeren waren

daartoe niet zeer bereidwillig , tot dat de oude man

hen het voorbeeld gaf, en toen volgden zij hem on-

befchroomd. Wij hadden weldra gelegenheid om op

te merken dat zij veel handelbaarder waren dan de

E,squimaux, die unze fchepcn bezocht hadden in

1818 op de noord-oostkust der Baffim-baai. Hoe-

wel wij geen tolk hadden , viel het ons niet moeije-

lijk den ouden man te doen begrijpen, door hem

ecne gegraveerde afbeelding van eeu' £$quiaiaux te

V 3 . IJU
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ten zien, dat de Luitenant bëëcheiy verlangde om

ecne dcrijclijke van hem te maken. Hij werd dien-

volgens op een' ftocl bij het vuur geplaatst, en zat

Jangcr dan een uur tamelijk ftil en geduldig , terwijl

in zijne nabijheid 9 wegens hunne Idecderen * harpoe*

pen en baleinen onderhandeld werd. Hij werd trou-

wens ook tot llilzittcn bewogen door gclchenken » die

wij hem van tijd tot tijd gaven. Toen dit niet meer

Jiielp en hij ongeduKlij werd , trachtte ik hem to

beduiden dat hij nog wat in dezelfde houding moest

blijven zitten, door mijne handen voor inij en het

hoofd regc op te houden , zettende tevens een erns-

tig en defiig gezigt. Wij zagen 'uu dat de oudo

iiiuu zeer goed de mimiek begroep, en zoo goedaar-

dig als verpligtend was» want hij maakte al mijne

bewegingen op zulk cene wijze na, dat zijne eigen

makkers zoowel als ons volk hartelijk moesten lag-

chcn, en bleef toen weder tlilzitten. Onderwijlen

ftondeu de drie anderen achter hem , en handelden

jnet groote eerlijkheid , doch op eene wijze , die aan-

duidde dat zij geen vreemdelingen in den handel

waren ; wanneer , bij voorbeeld 9 een nies werd aan-

g;eboden voor eenig artikel, aarzelden zij eerst '^eni-

gen tyd, tot zij zagen dat wij geen hoogcr' prijs

wilden geven, en floegen dan den koop loe. In dit

geval beukten zij het voorwerp tweemalen met d©

tong, waarna zij den koop voor behoorlijk geflo-

ten fchcnen te houden. De jongde hield zich zeer

jscdig achter de andcr^^n, en daardoor miste hij,

ccv wij gpmerkijaaw daarop werden » vcrfcheidea

g©-

^è-
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'gerdienkcn , die zijne minder fcliroomvalligc , maar

toch niet inhalige maltkcrs bekwamen. Toen de

avond viel verlangden zij te vertrekken, en zij ver-

lieten ons zeer voldaan over hun bezoek. Daar ik

eene hunner kano's gekocht had, werd de voorma-

lige eigenaar in eene boot naar land gebragt , dewijl

ilechts een perfoon in iedere kano kan zitten. De

Heer palmer, die in de boot niedeging , berlgttc

mij dat de Esquimaux met hunne kano's hem ver

vooruit (Ireefden, als zij hem hunne bekwaamheid

wilden toonen , doch dat zij den gclieclen weg over

dlgt bij hem gebleven waren. Terwijl zij aan boord

waren hadden wij een' grooten lust bij hen opge-

merkt om eeiiige onaer wnovdcn ua te fprcken , en het

Ilurra^ give way I dat zij den Heer palmer togen

de roeijers van de boot hoorden zeggen , herhaalden

zij verfcheiden malen tot groot vermaak van allen.

Verlangende meer van dit volk te zien , daar de-

zen bij het eerste bezoek zulk ccn' giinstigen indruk

op ons hadden gemaakt , bcfloot ik den naciit door

te blijven liggen, en den volgenden dag do fchcpcn

de invaart hooger op te brengen. De Heer bell

kwam in den avond van de Friendfhip bij ons aan

boord, en herhaalde zijn .aanbod van bljdand niet

alleen « maar deelde ons ook veel nieuws mede , dat

ons zeer interesferen moest, daar wij gedurende ze-

ventien maanden van het overige der wereld waren

afgofcheiJen geweest.

De 7de begon met eene ftijve koelte uit het westen,

die wij waarnamen om de invaart verder op te va-

V 4 ren.
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ren. De zon kwam niet voor half aclit van achter de

v'clken, toen de verwachte cklips c^n* aanvang nam,

en ik bcflüot met Kapitein sabine op het naaste ei-

land te landen , om aldaar de ekiips waar te nemen.

Om acht ure en licn minuten werd de zon nog-

maals bewolkt, en was niet weder zigtbaar voor

twintig minuten over negen ure , toen wij landden

en onze glazen gcfteld hadden , maar toen was de

cklips geëindigd.

Zoodra wij geland waren, kv/ain de oude Esqui-

maux en een zijner jonger makkers van het vaste

land tot ons over. Zij brng*-ei weder ceriige Huk-

ken balein en kleedcren van robbevellen mede , die

wij dadelijk inhandelden. Zij Heten altijd flechts een

artikel te gelijk zien, en keerden telkens naar hun-

ne kano's terug , die digt bij onze boot lagen , na

het verhandelen van ieder ftuk, fot dat hun maga-

zijntje uitverkocht was. Om de denkbeelden van

billijkheid en eerlijkheid in den handel , die zy reeds

in geen gevvonen graad fcheneu te koesteren, in hen

te onderhouden, liet ik hen niet toe iets als ge-

fchenken aan te merken tot al hunne waren geregeld

verkocht waren. Terwijl wij ons bezig hielden met

de zonshoogte te nemen , vermaakten zij zich op de

gocdaardigllc en vrolijkde wijze met de mun-ozen

;

en de Luitenant hoppner, die met den Heci be-

VERLY in de boot van den Griper bij ons gekomen

was., nam de gelegenheid waar om den jongen man

af te tcckenen. Ik moest nogtans ecnc Ibori: van

gezag uitoefenen en hem dreigen, om hem zoolang

op
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t^p de rots te doen ftilzitten als tot het oogmerk

noodig was, daar het vcjr hunne neiging om rond

te fpringen als zy verblijd over iets zijn, eene al te

groote pijning was een halfuur achtereen flil te zitten.

Ten einde hunne bereidwilligheid te tooncn om ons de

kleine diensten te bewijzen die hun vermogen waren,

fleep hij naderhand de mesfen der matrozen, hetgeen

hij met veel handigheid deed , op den eersten plat-

ten (leen dien hy vond ; hij gaf ieder mes , als hij

gedaan had , aan deszelfs eigenaar terug , en verlang-

de door teekenen dat men hem een ander zou geven

,

hetwelk hij insgelijks fiCcp en terug gaf, zonder

eenige poging en blijkbaar zonder het minste ver-

langen om het te 'behouden. De oude man was bij

lütllek nieuwsgierig en bepaalde zijne aandacht meer

tot nuttige dan wel tot enkel vermakelijke dingen.

£cn voorbeeld daarvan zag ik , toen ik eene tin«

nen bus met geprepareerd vlcesch openen liet voor

het middagmaal der matrozen. De oude zat op de

rots en zag opmerkzaam naar dit openen, hetwelk

gefchiedde door middel van tcne b'yl waarop met

een' hamer geflagen werd, toen een der matrozen

bij ons kwam met een' fpicgel: ik hield dcnzelven*

lederen Esquimaux vjor het gezigt, die den vorigen

avond er ook een' aan boord gezien hadden, en gaf

hem toen hen beurtelings in handen. De jonge man

was geheel uitgelaten van blijdfchap , en geraakte aan

het fpringen en juichen 9 wel een kwarticruurs lang^

Het gezigt van den ouden glimlachte eveu, maar hij

nam dadelijk zijn' vorigen ernst weder aan, en mij

V 5 den
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den fpiegd terug gevende; bepaalde hij zijne geheek

Ie aandacht tot de opening der bus, en toen dit ge-

daan was , verzocht hij dringend om den hamer ,

die zulk een* nuttigen dienst gedaan had) zonder

het minste verlangen naar een gedeelte van het

vleesch te laten blijken, zelfs toen hij ons met

goeden appetijt zag eten; nogtans genoodigd zijnde

om er van te proeven met wat befchuit, aten zij

er een weinig van , baarblijkelijk om ons nier <e

mishagen , en bergden de rest in hunne kano's. Zij

konden niet overgehaald worden om rum te proe-

ven, toen zij dien geroken hadden, zelfs toen de^-

zelve met water vermengd was. Wanneer wij hen

een' kaleidoscoop of telescoop in d« hand gaven om
er in te zien 9 deden zij dadelijk een oog digt; de

eene gebruikte het regterj en de andere het linker-

oog.

Bij het uit- en inklimmen van hunne kano^s is

eene groote omzigtigheid noodig, om het evenwigt

te behouden in deze brooze en ligtc fchuitjes, en

xij helpen daarbij elkander. Toen wij het iiland

verlieten , en zy ons wilden volgen , gaven wij acht

hoe zij dit zouden doen , en het was ons aange-

naam te zien dat de jonge man de kano van zijn'

bejaarden makker zoolang in evenwigt hield tot hij

er in was , en toen met veel moeite , zonder hulp de

«ijne belleeg. Zoodra wij begonnen te roeijen,

hieven de Ésquimaux, hun onlangs geleerd Hurra^

give way.' aan, hetwelk zij bij tuslchenpozingen her-

haalden.

Wy
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Wij bezochten thans himne beide tenten 9 die op

eene lage landtong ftondcn. Zoodra wij in het ge-

^igt der tenten waren 9 kwamen , mannen, vrouwen

kinderen en honden ons te geraoet, onder een aan-

houdend gefchreeuw en geblaf. Het woord pilktay

(geef mij) was het eenige dat wij onder dit geweld

konden onderfcheiden. Behalve de vier mannen, die

wij reeds gezien hadden, waren er vier vrouwen»

van welken eene omtrent van denzelfden ouderdom

als de oude man en waarfchijnlijk zijne vrouw was;

de anderen waren omtrent dertig, tweeëntwintig en

achttien jaren oud. De beiden eerden droegen kin-

deren op haren rug in eene foort van lederen zak,

op dezelfde wijze als d« vrouwen der rondzwerveiv

de Heidens gewoon zijn hare kinderen te dragen.

£r waren ook zeven kinderen van twaalf tot drie

jaren, behalve de twee kinderen op hunne moeders

rug, en de dertigjarige vrouw was zwanger.

Wij begonnen als te voren met hen te handelen

en gaven hen in ruiling mesfen , bijlen , koperen ke-

tels , naalden en andere nuttige dingen , en deden er

toen zoodanige gefchenken bij , die hen verder nut-

tig konden zijn. Van het oogenbük onzer aankomst

tot dat wij hen verlieten , of liever tot wij niets

meer te geven hadden , waren de vrouwen veel toe-

dringender, en riepen aanhoudend pilktay, Zy

waren zeer begerig naar onze knoopen, waarfchijn-

Jijk meer om de verfiering van de kroon en het an»

ker , die zij daarop zagen , dan omdat zij eenige

waarde ftclden in derzelvcr gebruik, en vcrfcheiden

wer-

'j I

[i i



3IÖ ELFDE HOOFDSTUK.

|{ !

ÏU^. '

h? !

B p

i ï

i: r

werden van onze kleederen afgefneden om hen ge--

roegen te geven. Toen ik eerst wegens eer.e flede

vvikle onderhandelen gaven zij , tot wie ik mij wend-

de , mij duidelijk te vcrftaan dat het Inm eigendom

niet was, en wezen mij naar ecne vrouw, die dezel-

ve tocbchncT) , en de koop was fpoedig met haar

gefloten. De pieken , die ik in ruiling gaf ondergin-

gen de gebruikelijke ceremonie van belikking
, en de

flede werd naar de boot gebragt. Wij boden ecne

bijl voor een' hond , en de vrouw , aan wie dezelve

toebehoorde, flocg den koop toe. Om te tooncn

dat wij volkomen vertrouwen in hen ftelden , werd

de bijl haar gegeven voor dat de hond gevangen was 9

en zij ging dadelijk heen met ccnc foort van ftrik,

die zij tot dit oogmerk gebruiken , en bragt on»

een' van de fchoonftc honden, offchoon niets ge-

makkelijker geweest had dan de vervulling van het

contract te ontwijken. De fpoed , waarmede zij

hunne ingeruilde goederen wegbragten , was geens-

zins het uitwerkfd van vrees of hing niet af van de

waarde der in ruiling aangeboden artikelen ; want

hebbende , naar ik meende , den koop gefloten van

eene tweede kano , behoorende aan de oude vrouw

,

gebood ik de matrozen dezelve in de boot te bren-

gen , maar ik zag weldra dat ik haar misverftaan

had, want zij hield de kano vast en fchrecuwde er-

barmelijk , tot dat dezelve weder nedergezet was

;

ik bood haar toen een' hooger' prijs , maar zij kon

er niet van aftlappen.

Deze lieden zijn , gelijk de Esq.uimaux over het

al-
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algemeen, zeer klein. De lengte van den ondeii

man, dien de ouderdom reeds tamcltjk gekromd had,

was vier voeten en elf duimen , en die van de ove-

rige mannen was van vijf voeten vier en een' hal-

ven duimen tot vijf voeten zes duimen. De gczig-

ten der jongeren Avaren rond en bol, het vel glad,

de kleur niet zeer donker, .uitgezonderd die van dcu

ouden man , de tanden zeer wit , de oogen klein

,

de neus breed , doch niet zeer Homp , het haar

zwart, fluik en glanzig, de handen en vceten bij

uitrtek klein. De oude man had eenc grijze baard,

waarin de zwarte haren de overhand hadden, en

waarvan de knevels vrij laag over de bovenlip hin-

gen , hetgeen ouk het geval wao bij den oudflen van

de drie anderen. Een derzelven geleek zeer op on-

zen armen john sackiiouse^ den Esquimaux , die

de vorige reis met ons had mcdegedaan, wiens dienst

als, tolk wij bij deze gelegenheid zeer misten, en

wiens vroegtijdige dood zeer betreurd werd door al-

len die hem kenden als een' verflandig' en bemin-»

nelijk' man en een nuttig lid der zamenleving.

De volwasfcn vrouwen waren vier voeten en tien

of elf duimen lang. De trekken der twee laatilen

waren zeer regelmatig; het vel was zuiver en geens-

zins donkerkleurig ; hare oogen waren klein , zwart

en doordringend ; hare tanden zeer wit en fraai , en

offchoon haar gelaat rond en bol, en haar neus

cenigzins plat was , had toch haar voorkomen iets

,

hetwelk zelfs volgens onze begrippen van fchoon-

heidj niet onbehaaglijk is. Haar gitzwart haar hiiig

lus
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los langs de fchouders neder , een gedeelte was aatl

wederzijden achteloos opgebonden. De jongde de-

zer vrouwen had veel natuurlijke befchaamdlicid en

fcliroomvalligheid , en wij befchouwden haar als de

eenigde ongetrouwde > daar zij ook niet in het ge-

zigt getatoueerd was ; twee hadden ook de handen

getatoueerd , en de oudfte had zelfs fporen daarvan

om de knokkels. Geen der mannen óf kinderen

waren dus geteekend.

De kinderen zagen over het algemeen er goed uitj

en de oudfte jongen was een buitengewoon wélgc-

maakte en zelfs fchoone knaap van omtrent twaalf

jaren. Zij waren in het eerst een weinig fclnivv voor

ons , maar onze vriendelijkheid en eenige geringe ge-

fchenken verdreven weldra hunnen fchroom , en

maakten hen bijna zo<^(loutmoedig als de overigen.

De kleederen der vrouwen zoo wel als die der mannen

en kinderen ziin van robbevcUen gemaakt en tamelijk

net genaaid. Men zal over hun costume het best

kunnen oordeclen uit de hierbijgevoegde afbeelding,

en wel begrijpen , dat de mode in dit gewest zeer

weinig invloed heeft.

De tenten , die hunne zomerwoningen uitmaken

,

worden voornamelijk ortderfteiind door eene lange

ftaak van walvischbcen , veertien voeten hoog, ftaan-

de regt over einde , en vier of vijf voeten boven de

vellen uitftekcnde , dié het dak en de wanden uit-

maken. De lengte der tent is zeventien en de breed*

te van zeven tot negen voeten ; het fmalst gedeelte

is aan den ingang, en wordt wijder naar binnen

• ' toe.
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toe, waar de flaapplaats, betraande uit bladen vul

de ftruikachtige plant Andromeda tetragonn , bijnt

een derde gedeelte van het gcbeele vertrek beflaat.

Groote meubelpracht was in hetzelve ook niet te

vinden 9 buiten hunne jagt- en vischgercedfchappe».

De fpeeren of vvcrpfpietfen , waarmede zij de rob-

ben en andere zeedieren doden, gelijken de harpoe-

nen van onze walvlschvangers 9 en bcllaan uit twee

f'eelen, de fteel en de punt; de eerfte gewoonlijk

van hout, wanneer zulk een fchaars en kostbaar

voorwerp te bekomen is 9 van drie en een' halven

tot vijf voeten lengte , en de laatfte van been , om-

trent achttien duimen lang , fomtijds met ijzer befla-

gen, maar meestal lo het hpcx\ fcherp geflepcn aan

het eene einde , terwijl het andere aan den fteel ge-

ftoken , en met riemen flijf vastgemaakt wordt. De

lynen , die zij aan deze fpeeren vastmaken , zijn zeer

net van robbe^l geiheden. Behalve de fpeeren,

kochten wij een inftrumait, zijnde een ijzeren hoek,

ftekende in een ftuk been, en met riemen vastge-

maakt aan een' fteel ; de hoek was fcherp gepunt

,

doch had geene weerhaken. Er vloog een kleine

vogel digt bij ons , toen een der Esquimaiix door

teekenen te kennen gaf, dat zij die met pijl en boog

fchoten, op eene wijze die niet misverllaan kon

•"orden. Wij vonden nogtans deze wapens niet bij

Je tenten, uitgezonderd een' kleinen boog van ba-

lein 9 vijf of zes duimen lang , en een* pijl van gree-

nenhout , met eene veder aan het eene en eene (lom*

pe becnen punt aan het andere einde, waarfchijnlijk

eea

1 '
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een ftuk kinderfpccIgocJ , en misfchicn bcrtcmd om
hen het gebruik daarvan vroegtijdig te keren.

De loopers van de ecnigc lledc die wij zagen

«

waren gemaakt van het rcgter en linker jukbecn van

een* jongen walviscli. Zij was over liet geheel lomp

zamengellcld , en wel twee malen zoo zwaar als de

(leden die wij bij de noordelijker Esqiiimaiix gezien

hadden. De honden waren niet minder dan vijftig

of zestig in getal, en verfchilden in niets van die

aan de oostkust der Btifms-baal , uitgezonderd dat

zij niet zoo hoog op de poten waren als die op de

breedte van 76*. Zij zijn zeer Ichuw en wild, en

de inwoners hadden veel moeite om hen op te van-

gen in onze tcsenwoordig'^*?''! 7 «ou wel als om hen

vast te houden, wanneer zij hen gevangen hadden.

Sommigen hebben in hunne gedaante meer van den

wolf dan de anderen, hebbende zeer lange koppen

en een* fcherpcn reuk, met een' ruigen ftaart, die

bijna altgd tusfchen de achterpoten hangt; het lijf

van de anderen is minder lang, hun reuk ook min-

der fcherp, en zij dragen den ftaart bevalli|; om-

hoog gekruld. Hunne gulzigheid is fchier ongeloof-

lijk. Als men een' ouden of jongen een' vogel geeftj

flaat hij dien gemeenlijk met vederen en al naar bin«

nen ; en een oude hond, dien ik gekocht hadj en

die aan boon! geregeld gevoederd werd door iemand»*

die daarvoor zorgen moest , at met graagte een

groot ftuk zeildoek op, voorts een' katoenen zak-

doek, dien een matroos gewasi'chen en te droogcn

gelegd had, en een* ftuk van een bont hemd. De

jon-

i
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jongc honden zouden zich doodeten, als men hen

liet begaan. De kinderen fchijnen eenig regt van

eigendom te hebben op de jonge hondjes, of hunne

ouders zijn daaromtrent zeer infch'kkclijk , want er

hadden verfcheidcn inruilingcn plaats van dezefoort,

zonder dat de daarbij zijnde ouders die bcletteden

of er zich mede bemoeiden; • <..

Op eenigc Heenen in een* hoek van iedere tent

Hond ecne lamp met traan en mosch , en over deze

hing eenc kleine flcencn pan, waarin een iluk zee-

hondenvleesch , dat er niet kwaad uitzag. Ik ruilde

zoodanig eene pan van eene vrouw voor cene kope*

ren ketel. Voor zij mij dezelve overgaf deed zij

hef vlfPScb »»' p<>n»» an/^Aro |>«in . on trpp.gfïf» vPtVol-

gens met de flip van haar jak de pan uit , vcrecni-

gende dus hetgeen
^
onze begrippen van zindelijkheii

ons» als eene morfige daad doen aanmerken met

een oogmerk van welvoeglijkheid en begeerte om

ons te verpligten , hetgeen inderdaad grappig om tQ

zien was.

De korte tijd, dien wij bij hen doorbragten , zoo-

wel als het gemis van een* tolk 9 verdak ons van

de gelei;i;nheid om nadere bcrigten te bekomen»

aangaande Je taal , gebruiken en het getal van dezen

Esqaiauuxiiuia. Z\] noemen den bëcr Netmook, het

rendier Tookiouk en den haas Ookalik. Daar ik

weten wilde of ^ij met den muskusos bekend wa*

reii ) liet ik hen eene teekening van dit dier zien,

toen zij aan boord waren. De kleinte van het voor-

werp fcheen hen iti het eerst in de war te brengen;

^ X doc>»
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doch zoodra hen een wezenlijke kop en de horens

vertoond werden, herkenden zij hetzelve dadelijk,

en herhaalden het woord Oomingmok,

Volgens hun uiterlijk te oordeelen, en, hetgeen

inisfchicn een beter kenmerk is, naar het getal hun-

ner kinderen , lijdt het geen twijfel dat zij overvloed

van levensmiddelen hebber. ; en hiervan hadden wij

het onmiddelijk bewijs in de hoeveelheid zeehonden

en robben, die wij langs den oever onder fteenen

bev.\:ard vonden. De Heer f;fe berigtte dat hij

,

den noordelijken arm peilende, hunne winterhutten

gevonden had, omtrent twee mijlen van de tenten

op denzelfden oever, dat zij gedeeltelijk in den grond

waren.

Wij zagen geen ligchaamsgebrek aan de zeventien

perfonen, die de tenten bewoonden, behalve dat

de oogen van het oude paar verzwakt waren, en een

zeer jong kind bleek en ziekelijk er uitzag. De ou-

de man had een br^ed lidteeken aan de eene zijde

van zijn hoofd, en wist ons vrij klaar te beduiden

dat dit van eene wond was, die hij van een' Nen-

nook (beer) ontvangen had. Over het algemeen

mag dit volk aangemerkt worden als in het bezit

van alle nooddruft des levens, zoowel als van alle

goricfeliikheden en gemakken 9 die in zulk eene on-

befchnafdc zamenlcving genoten kunnen worden. Er

v/as over het algemeen eene achtingwaardige welvoeg-

lijkheid in hun gedrag ; doch het opmerkelijkst 'va

hunne ftrikte eerlqkheid in hunnen ruilhandel ma
' ons
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onSi Gedurende de twee uren , dat zij «aan boord

,

cii de vier of vijf uren dat wLj onder hen aan land

waven , bij welke beide gelegenheden de verzoe-

king om ons te beftelen misfchien fterker was dan

men zicli verbeelden kan 9 en aan gelegenheid daartoe

geen gebrek , werd er niet het allergeringfte ver-

mist. Het is niet minder aangenaam voor ons de-

ze bijzonderheid te verhalen dan vereerend voor dit

eenvoudig volk.

De noodige waarnemingen gedaan hebbende, ging

ik naar de tenten om affcheid van onze nieuwe ken-

nisfcn te nemen. De oude man fcheen vermoeki

door de infpanningen van dezen dag, doch zijne

oogen fchitterden van genucyen en dankbaarheid 9

toen wij hem met nog eene koperen ketel befchon-

ken , bij die , welke hij reeds van ons ontvangen

had. Hij fcheen ons te begrijpen, toen wij hem

de hand drukten. De geheele groep bleef ftilzvvij-

gend ftaan 9 toen wij naar de boot gingen 9 en toen

wij eenige honderd yards van den oever geroeid

hadden 9 keerden zij naar hunne tenten terug.

Ik noemde dit eiland Obfervatioti ; de aldaar

waargenomen breedte was 70®, 27', 57", lengte 9 vol-

gens de chronometers 9 68% 28', 33" en de miswij-

zing van het kompas 80% 59', 17" W. Wij liepen

's avonds om zes uren de invaart weder uit , tusfc'ieu

het eiland Obfcrvation en een ander onmiddelijk ten

Hoorden van hetzelve. Zoodra wjj de invaart verla-

ten hadden 9 liep de wind naar het zuiden , en wij

dreven af naar het -oosten. De wind den volgenden

X a dag

} 1,1
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dag ongunstig zijnde ^ maakten wij weinig vorderin-

gen naar het zuiden. Het weder, op dien dag onge*

meen fchoon , maakte een ontzettend contrast met

de koude , die wij , een jaar geleden , op denzelfden

tijd moesten doorftaan. Dit fclioone weder 'hield

aan tot den ijden, wanneer het ftil werd, en het

baaiijs zoo dik was, dat de Hecla^ zonder hulp

van de booten ^ er niet kon doorkomen, van welken

twzt door het ijs onbruikbaar waren geworden.

Den i4den door eene (lijvo koeke uit het ijs ont-

flagen zijnde, befloot ik geen tijd meer te verliezen

met langs de kust naar het zuid>oosten te llevencn

,

waar de opftoppingen dezelfden bleven, maar eon

kort eind langs het ije uam hci uuorden terug te

zeilen, en vervolgens nogmaals naar het land te

ftevenen. Het ijs zat ecliter zoo digt om ons heen

,

dat wij moeite badden om eene pasfage uit owz&a

,tegenwoor<Mgen bezetten toelhnd te vinden, het

geen eindelijk des voormiddags gelukte langs eene

keten van ijsbergen , die op vijfenveertig tot vijftig

vademen aan den grond zaten , en zich vier of vijf

mijlen van den oever uitftrekton.

Het buitengemeen fchoone wedor, gedurende de

eerste helft der maand September is eene merkwaar*

dige omftandigheid. De mist werd mislchien eeni-

gcmate daardoor ontweken , dat wy ons digt aan

den oever hielden, daar wij fomtijds tn de ruimte

dikke nevels zagen , terwiil wij in de nabijheid van

het land helder weder badden. In het laatfte ge-

deelte der maand werd het weder flechter y en de

mist
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mist riüodzaakte ons meermalen aan ijsbergen te

gaan vast liggen tot het wat opklaarde.

Den 24(len vervolgden wij onzen koers naar het

zuiden, doch zonder eenig land te kunnen naderen

of zelfs in het gezigt te bekomen , zijnu. het ijs

zoo digt als toen vvij langs deszelt's rand zeilden in

Jiilij van het vorige jaai:. Kort na den middag ver-

lieten wij den Poolcirkel , nadat wij veertien maan-

den en drie weken binnen denzelven hadden doorge*

bragt, en op den middag van den C5ften bereikten

vvij de breedte van 66% 13', 14".

In den morgen van den i6Ilen hielden wij zoo-

veel westelijk als het ijs wilde toelaten 9 doch waren

weldra weder genondzaakr nanr het zuiden te wen-

don. 's Middag* waren wij op de breedte van 65%
41', 09", lengte, volgens den chronometer, 59% op"',

54". De wind frisch opftekende uit het noord,

noord-westen , en de barometer met ecne buitenge-

mecne fnelheid dalende , en alles een* ophanden ftorm

aankondigende, oordeelde ik onder de tegenwoordi-

ge omftandiglreden , dat het faizocn thans te ver ge-

vorderd en de flaat van het ijs te ongunstig was

om de kust verder te onderzoeken , en beiloot der-»

b^lve dca naasten weg naar Eisgclasd te uemcn.

i'

fm

Hebbende thans geheel affcheid genomen van het

rjs, zal het niet onvoegzaAm zijn hier eenige korte

«anmerking^n te laten volgen, wegens. het waarfchiiu-
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lijk beftaan en de ontdekking van eene noord-weste-

lijke doorvaart in de SiiHe Zee. Het is bijkans

niet mogelijk langer eenigen gegronden twijfel te

voeden » aangaande het beftaan van zoodanig eene

doorvaart, en dat de opening gevonden zal worden

in de Berings-flraat , wanneer men het oog pp de

kaart flaat van onze ontdekkingen, in verband met die

van cooK en mackenzie. Dgor het ontdekken van

een' uitgang uit de Baffitis-baai in de Poolzee , en het

bezaaid vinden van deze zee mer ontelbare eilanden,

is er ten minsten eene nieuwe {cliakcl gevoegd ge-

worden aan de keten van baarblijkelijkheid , langs

welke de aardrijkskundigen gewaagd hebben de noor-

delijke kust van /Imerik^i te. teekenen van de Tskaap

ten westen naar de rivieren Mackenzie en Hearne ,

en vervolgens mar het bekende gedeelte van het

noorden der kust van de lludfom-bnai^ in de na-

bijheid der. rivier Wagcy , terwijl inmiddels aanmer-

kelijke yorderinget. gemaakt zijn ten aanzien der

werkelijke ontdekking van de verlangde doorvaart,

die omtrent drie eeuwen de oplettendheid der zeeva-

rende natiën van Europa heeft bezig gehouden.

De goede uitdag, die onze pogingen bekroonde,

gediu-ende het faizocn van 1819, nadat wij de Lan-

casternfiind gepasfeerd waren , gaf ons gegronde

hoop tot het volkomen gelukken van onze onderne-

ming voor het eindigen van liet volgende faizoen.

Wij hadden nogtans niet juist gerekend op de fli'eng-

heid van het klimaat en de kortheid van het faizoen

(pas zeven weken), in hetwelk dit gedeelte der

. . Pool-

-
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Poolzee bevaarbaar is. Hoewel het zuid-westelijk

einde van het eiland Mehilh bij uitftek on:?iinstig is

voor de navigatie, is het nogtans ook zeker dat de

belemmeringen door het ijs , uithoofde van deszclfs

dikte en uitgebreidheid, over het algemeen toena-

men, toen wij naar het westen ftevenden ) na het

pasferen van de Barrows-ftraat,

Maar ofTchoon het klimaat «niet geheel afhangt

van de breedte , maar van andere omftandigheden

,

kan men er naauwelijks aan twijfelen dat eenige me-

ridiaan van Noord Jmerika^ bij voorbeeld, 114%
waar wij gefluit werden, het klimaat eenigzirs beter

en het vaarbaar faizocn langer bevonden ken wor-

den op de breedte van 69° dan op die vaii 75%
waar wij overwinverden. Om deze reden ware het

misfchien wenfchelijk dat fchepen langs dezen weg

de Stille Zee zochten te bereiken , en zich , zoo het

mogelijk ware , langs de kust van Amerika hielden

:

welUgt zouden zij dezen weg het gefchik^oi vindea

ter bereiking van het oogmerk.

Onze ondervinding , vertrouw ik , heeft klaar doen

zien dat de Poolzee nooit met eenige zekerheid be-

varen kan worden zonder ecne aanhoudendheid van

land. De waarfchijnlijkheid van by gelegenheid

hout , wild en anti-fcorbutieke planten te vinden , of

berigten te bekomen van de inwoners, en de midde-

len om het leven der fchepelingen te redden , ingeval

van onherftclbarc fchade aan de fchepen, zijn insge-

lijks gewigtige overwegingen, die natuurlijk ttrekkcn

«ni dezen weg aan te bevelen.

X 4 P'i
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De vraag, die in de twecJ plaats ontftaat, betreft

de gefchiktde middelen om de kust van Jmerika te

bereiken , zoowel als het bevaren van derzclver oevers.

Het zou desaangaande wenfcheljjk zijn een' uitgang te

vinden uit de Atlantifchc in de Poolzee , zoo dit

mogelijk ware inde paralel der breedte, op welke de

noordkiist van Amerika kan vooronderfteld worden

te ligï^cn; daar wlj'npgtans zulk een' uitgang uit de

hnffins-baai niet kennen omtrent de paralellen van

69° tot 70% kan misfciiien met kans van beter ge-

volg de poging gedaan worden op eene nog lagpr

breedte , inzonderheid daar een aanmerkelijk gedeelte

der kust , dat men billijk yooronderllcllen kan dat

de verlangde gemeenfcliap zou opleveren, nog on-

onderzoc'it gebleven is. Cumberlaiid-flraat , de pasla-

gc Tliomas Rowes-w.elcome ^ Uggentic tusfehen het

eiland SouUia.mpton pn de kust van Amerika^ en

Kepulfc-baai fchijnen de punten , die de meeste op-

lettendheid verdienen , en de onzekerheid in aanmer-

king nemende , waarin de pogingen der vroegere

reizigers ons gelaten hebbon, aangaande do uitge-

{Irekthcld en gcmecnfchap van deze opening , kan

men billijk hoop voeden dat eene of misfchien iede-

re, cenc bruikbaw doorvaart kan opleveren in de

Poolzee.

Het geheel der noord-kust van de Iluclfem-flroaty

welke naar de beste |)erigten hoofdzakelijk fchijnt te

beftaan in eilanden , is ondcrtusl(;hen zoo weinig

bekend, dat de aardrijkskunde van dat gedeelte dor

wereld als geheel onvolledig kan aangemerkt woe-

den;
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navigatie,

tcrugzeilen

den; zoodat cene expeditie, die gezonden wierd om
hetzelve te onderzoelceti , weldra op een' nimmer te

te voren bezochten bodem zou komen , en waar

zeker meer dan eene kans is om de verlangde door-

vaart te vinden, welker beftaan nogtans zoo onze-

ker is als voor tweehonderd jaren , en misfchien ge-

heel niet beftaat.

In den loop van het voorgaande verhaal heeft men

kunnen opmerken dat de weste- en noord-westewin-

dcn altijd de zuidelijke kusten der Noord-Gcorgiaaft"

fche-dlanden van ijs bevrijdden, terwijl zij altiji

goed weder aanbragten , dat zeer noodzakelijk is tot

het voortzetten der ontdekkingen bij zoodanig eene

Deze omdandigheid , in verband met ons

in. zes dagen van den meridiaan van

Wiutcrhaven naar den ingang der Lancustcr-fund

^

een afftand , die vijf weken vereischt in eene tegen-

overgeftelde rigting , fchijnt een' genoegzamen grond

op te leveren om te befluiten , dat eene poging , ora

de noord-westelijke doorvaart te bcvverkftelligen , met

meer kans van een' goeden uitflag van de Berings-jlrant

gedaan kon worden dan van den kant van Amerika,

Er zijn nogtans ccnigc omftandigheden , die , naar

raijn gevoelen ,. dezelve onuitvoerbaar maken , tea

minste voor Britfche fchepen. De voornaamfte ont-

ilaat uit de lengte der reis, die eerst gedaan moet

vyorden , om op het punt te kpmen , waar het werk

begonnen moet worden. Na zulk eene reis , voor-

ondcrrtcld dat er gccne tegenf^ioeden van belang

Iiübbcn p^Jiats gcliad , moet een aanmerkelijk gcdccl-

X 5 te
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te van den fcheepsvoorraad «n der branddoffcn aan*

merkelijk verminderd zijn , zonder de mogelijkheid

van deze vermindering weder te kunnen aanvullen

»

eene mogelpheid, die alleen de volharding in eene

onderneming kan aanmoedigen van zulk een* gevaar-

lijken en onzekeren aard.

Men moet ook niet vergeten hoe fchadelijk voor

de gezondheid van het volk zulk een plotslinge kil*

maatvcrvvisfeling zou zijn uit de verzengde lucht-

Arcck in de (Ircngde koude van een' langen win-

ter aan de noord-kusten van Amerika, Ik kan

daarom over het geheel niet zien dat eenige expedi-

tie, door Engefand mcr dit oogmerk uitgerust, met

grooter voordeel kan gedaan worden van de oost-

kust van Amerika langs den noordelijken oever.

Er kan voor den walvischvangst uit het verder

onderzoeken van de Bafins-baai een aanmerkelijk

voordeel ontdaan, waarop ik mij vcrpligt reken do

aandacht te bepalen van allen die bij deze vislcherij

belang hebben (*).

'k H

te

I
é \

Cen ft7fl:en (levenden wij naar het zuiden en oos-

ten

(*) De fchrijver treedt vervolgens in een breedvoerig

onderzoek, aangaande den tegenwoordigen Haat van deze

trafiek, hetwelk wij , als vervelend voor lezers, die bij

deze visfcherij geen belang hebben, hier overflaan,

V«!IT.

M '
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ren met eenc gunstige ftijve koelte? en zonder ver-

der cenig ijs te ontmoeten, uitgezonderd een poa»

ijsbergen, en eepige zwervende lUikken. in den

avond van den sollen hadden wij alle voorteekenen

van ongunstig weder ; kort daarna (lak de wind op

uit het noorden en het westen, en bleef, met klei-

ne tusfchenpozingen , aanhouden, gedurende den iften

en aden October. In den morgen van den aden

was de barometer op 28. 66^ gedaald , nadat het

langer dan vierentwintig uren geftormd had, Dein

Sdcn was de wind genigzins bedaard, wanneer de

barometer op 29. 14^ ftond* Den vorigcn dag Hort-

te eene zware zee over de Hccla aaii bakboordszijde,

die ons verpUgtte onj meer zeilen bij te zetten, bij

welke gelegenheid ^i] *i«=M Qriper uit het gezigt

yerlqrpn ) en zagen hem ook niet weder voor onze

aankomst in Engeland, 's Avonds na tien ure za-

gen wij het noorderlicht aan genoegzaam alle punten

van den hemel 9 doch vooral in het zuiden , en de

nachten waren door hetzelve ?oo verlicht als door

de m^an , wanneer 'zij zes of zeven dagen oud is.

Dit verfchijnfel had lederen nacht plaats , gedurende

onze vaart door de 4tUinUfche Zee , en had veel

overeenkomst met het maanlicht van achter eene

donkere wolk; hetzelve duurde met geringe ftfwisfe-

lingcn tot den i3den.

Den I4den overviel een ftorm ons zoo plotfeling,

.dat wij naauwelijks den tijd hadden, om onze luab

ten en raa's te beveiligen. Deze ftorm hield bJjna

vier dagen ons^fgcbroken aap , en den tOdcn rukte

de

* '\
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de hooge zee onze boegfpriet weg; de fokkcmast en

tie groote fiieng volgden onmiddclijk , en vielen over

boord; doch met de grootfte infpanning gelukte het

ons nog de groote mast en groote raa te redden,

nadat de eerste door den val der fokkemast zeer

berchadigd was geworden, en de laatfte insgelijks

zeer veel geleden had. Niettegenftaande de ftorm de

volgende twee dagen aanhield, gelukte het ons toch

onze twee mastftompen op te rigten en in den

avond van den i8den verder te, zeilen.

Den 27rten bereikten wij het eiland Fouh Ik had

den Luitenant liddon bevel gegeven , ons 9 in geval

van fcheiding, eene wtek te wachten bij Lerwick,

op de Shetlands-eilanden, Doch toen ik In don

morgen van Hen «gftcu lusfchen Fair-island en de

Orkncys een* gunstigen noordenwind bekwam , be-

floot ik de reis tot Leith voort te zetten, alwaar

de noodwendigfte ^aratiën aan de mast en het

want verrigt konden worden 9 alvorens ik het waagde

de Ëngelfche kust te naderen , en ik vroeger gelegen-

heid had om te Londen te verfchijnen en de Heeren

Commisfarisfen van de Admiraliteit verQag van mij-

ne reis te doen.

Den fipften bereiktea wij Ëuckttnefs , en den vol-

genden dag landde ik met Kapitein sabine en den

Heer hooper te PeterAead , Mdat ik, ingevolge der

mij gcgevene bevelen , van de opper- en ondcrotlicie-

ren en alle andere perfonen aan boord van de Heclei,

de logboeken, journalen, kaanen, teekeningen en

anders itukken , betrekkelijk tot ojiz? reis » afgevo;-
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derd, en daarmede den Luitenant bebchby ten

fpoedigften naar Leith gezonden had, om de aan-

komst van de Hecla aan den Heer otwaY) Com-

mandant van deze haven, te berigten, en versch

Vleesch en levensmiddelen voor ons volk in te ne-

men. Kapitein sabine en ik begaven ons onvcrwl^

naar Londen , alwaar wjj den sden November des

mollens aankwamen.

Gedurende de reis van I1^tn$erhaven tot de Schot*

fche kust , een tijdvak van dertien weken* was d«

gezondheidstoertand aan boord van de Hecla zoo

uitmuntend geweest 9 dat niemand op de zickcnlijst

geplaatst was geworden, een paar kleine onpaslijk-

heden uitgenomen, en ik had het genoegen van alle

officieren en matrozen van heirl*» frheDen, beftaande

uh vijf en negentig porfonen (een uitgezonderd 9 die

geftorven was) zoo gezond naar hunne haardftcdeH

te zien wederkeeren als zij die verlaten hadden, na

eene afwezigheid van omtrent achttien maanden.

De Griper bereikte de Shetlandfche eilanden den

iften November, en de Hecla Leith den 3den,r

Beide fchcpen kwamen op den Theems in het mid-

den van November , en werden afbetaald te Dept-

ford den iiften der volgende maand.

EINDE. '
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De hierbij gevoegde Foolkaart heb ik , tnct de

hulp der verdienstelijke Heeren van baarsel , vader

en zoon, uit de beide afzonderlijke kaarten der ex-

pediticn Van parry en kotzebue' tot ééne herleid

,

tnct de ontdekkingen van andere reizigers aangevuld

en in alle opzigten merkelijk verbeterd. Zoodat

reeds A^7» Ir*»»» op «iah zelve vooi* de aardrijks»

kunde cene belangrijke bijdrage 9 en , zoo ter comple-

tering van atlasfen als tot gebruik bij het geogra-

phisch onderwas, door den uitgever afzop-^-ïrlijk

rerkrijgbaar gefteld isi •' :.. -.i'-j'v'-.T j. u-a
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BERIGT VOOR DEN BINDER.

LKJGINO DER SCHEPEN HECLA EN GRIPER

IN WINTERHAVEN. . • • bl. 13 '

PI ATTS GROND VAN WINTERHAVKN. 270.

DE ESntlIMAKX. . . . • o

ALGEMF.ENE KAART DER ONTDEKKIN-

GEN VAN W. E. PARRY EN ü. VON

KOTZtlUIE . . • •
achteraan.






